
=Institutio
pedagogi
utbildnin
Examens
ledarskap
Magister
Ledarska

=

onen för 
ik,didaktik oc

ngsstudier 
sarbete i 
p inom 
rprogrammet i
ap, 15 hp 

ch 

i 

En
Ung
leda
 

av 

Mari

 

Handl

n plats
ga konf
arskaps

ia Bergius

ledare:  Guad

s att v
firmand
srollen

s Krämer

dalupe Franc

växa p
dledare 

r 

cia 

Rapport

på? 
och 

t 2011:10 



 

 2

Sammanfattning 

 

Denna undersöknings syfte var att undersöka dagens ledarskapsideal i ungdomsarbete i Svenska 

kyrkan, så som det speglas i konfirmandledarmaterial.  

Utbildningsmaterial, både av kommersiellt tillgängligt slag samt sådant som producerats av Svenska 

kyrkans stift, har undersökts med textanalys, och resultatesedan systematiserats med hjälp av Big 5-

modellen.  

Egenskaper och ledarskapsroller som eftersöktes och uppmuntrades i materialet var i allmänhet 

sådana som kunde sorteras in under extroversion och behaglighet, samt öppenhet för erfarenheter. 

Ett starkt fokus visade sig materialet ha på den unga konfirmandledarens egna personliga växt och 

mognad, men även på dennes roll som förebild och gemenskapsskapare. 

Ledarskapsstilar förekom inte i någon större utsträckning, men då de gjorde det presenterades 

alternativen som auktoritär, demokratisk och låt-gå-ledare, samtidigt som ett situationsbetonat 

ledarskap framfördes som det mest effektiva. Detta fann också stöd i tidigare forskning. 

 

Sökord: ungdomar, ledarskap, konfirmander, konfirmandledare, Svenska kyrkan 
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Inledning 
 

"Men, de lyder mig ju inte!" Den frustrerade sjuttonårige konfirmandledaren visste inte vad han 

skulle ta sig till. För säkert femte eller sjätte gången hade konfirmanderna totalt ignorerat hans 

tillsägelser, och han hade försökt med alla metoder han kunde tänka sig. Han hade skrikit, hotat, 

lockat. Han hade skämtat och varit kompis, men ändå fått inse att ungdomarna i hans grupp gjorde 

som de ville ändå. De brydde sig inte ett spår. 

Det är inte alla unga konfirmandledare som är ledare, trots titeln. 

 

I vårt samhälle finns det ungdomar i ledarpositioner på många håll: i idrottsrörelsen, 

scoutföreningar, olika slags konstnärligt eller politiskt inriktade föreningar, samt i mycket hög grad 

inom olika kyrkor. Jag är präst i Svenska kyrkan, och har haft glädjen att arbeta med många unga  

konfirmandledare. Jag är övertygad om att ungdomar kan vara, och i många fall är, fantastiska 

ledare, och att vårt samhälle tjänar på att uppmärksamma dem.  

 

"Unga konfirmandledare är viktiga medarbetare i varje arbetslag kring konfirmanderna. Uppdraget ger unga 

människor en chans att få leva och växa i sitt dop, i sin tro och i sin kyrka. De unga konfirmandledarna berikar 

konfirmandarbetet. (…) Genom satsningen på de unga konfirmandledarna bidrar församlingen till att utrusta framtida 

ledare för kyrka och samhälle" (s. 20, Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, 2008).  

 

Att vara ung konfirmandledare är ett viktigt uppdrag. Det är inte ett lätt uppdrag, men ett som 

ungdomar uppmuntras att gå in i. Jag har arbetat med många konfirmandgrupper, och många unga 

konfirmandledare, och dessutom en del med att utbilda unga konfirmandledare, och situationer som 

den ovan är inte ovanliga. I olika församlingar och stift får de unga konfirmandledarna i varierande 

grad utbildning, och förväntas i varierande grad utöva ledarskap. I vissa församlingar har grupperna 

av unga konfirmandledare graderats och givits olika uppgifter beroende på erfarenhet och 

utbildningsnivå, i andra har alla unga konfirmandledare ungefär samma typer av uppgifter.  

Riktlinjer (2008) igen: "Introduktionsutbildning och fortbildning i teologi och pedagogik för 

anställda och frivilliga ledare är väsentliga för att långsiktigt säkra kvaliteten på 

konfirmandarbetet." Det finns en mängd olika material för ledarutbildningar, och i vissa 

församlingar hittar man på eget material. Från stiften ges också material ut, och min uppfattning är 

att det finns en vilja att prioritera utbildningar för konfirmandledare som ett led i att stärka 

konfirmationens ställning bland unga överhuvud taget. Britt-Marie Frisell, konfirmandkonsulent i 

Härnösands stift, och författare till flera artiklar och böcker om konfirmation och konfirmandledare, 
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noterar att de vikande konfirmandsiffrorna är ett hot mot kyrkans utveckling, eftersom de unga 

behövs för att kyrkan inte ska stagnera. I detta, hävdar hon, har de unga konfirmandledarna en 

viktig plats. (Frisell, 2005)  

 

Utbildningen är central för att ge de unga konfirmandledarna verktyg för sitt ledarskap, men 

fungerar den? Jag beslutade mig för att se närmare på hur unga konfirmandledare utbildas, och 

framförallt hur just ledarrollen behandlas. 

 

I arbetet använder jag termen ung konfirmandledare. I vissa församlingar använder man andra 

termer, t.ex. fadder, men det avser ungefär samma person: en ung person som tjänar som 

medhjälpare till präst/pedagog i en konfirmandgrupp.  

 

 

Syfte 

Mitt syfte är att undersöka dagens ledarskapsideal i ungdomsarbete i Svenska kyrkan, så som det 

speglas i konfirmandledarmaterial. 

 

 

Frågeställningar 

Hur presenteras ledarskap i konfirmandledarmaterial i Svenska kyrkan? Vilka ledarskapsstilar och -

roller presenteras? Vilka ideal framhålls, och vilka förväntningar finns? Finns det motsägelser, och i 

så fall, vilka är de och vilka konsekvenser får detta? Kan någon speciell skola eller teorigrund 

skönjas i materialet? 
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Tidigare forskning 

Jag har sökt igenom DiVA efter akademiska verk som relaterar till ledarutbildning och ungdomar. 

Sökorden har varit: ledarutbildning, ungdomsledare, konfirmation, konfirmandledare, frivilliga 

ledare, frivillighet, volunteer, youth leadership.  

 

En av de få som verkar ha ägnat sig åt konfirmandledarskap på akademisk nivå i Sverige är Jakob 

Lindkvist, stiftspedagog i Göteborgs stift. Han skrev 2008 en slutrapport på en 10 p kurs i 

religionspedagogik, inriktad på just unga ledare som en resurs. Syftet med rapporten var trefaldigt: 

att undersöka vad konfirmandverksamheten hade att vinna på att ha med konfirmandledare, vad 

ungdomarna hade att vinna på att vara ledare, samt hur arbetet kunde utvecklas i Göteborgs stift. 

Han kom fram till att unga ledare gynnas av att få förtroende, de växer som människor och framtida 

ledare, medan det från församlingens sida är en viktig kontakt med ungdomssamhället och ett 

tecken på att församlingen är till för alla.  

 

I början av maj utkom boken En erfarenhet för livet - Unga konfirmandledare i Svenska kyrkan 

(Grahn, Eek & Frisell, 2011). Den är rapporten från en forskningsprojekt drivet av Karlstads stift, 

men involverande nio stift i Svenska kyrkan (av 13). Undersökningen har sitt fokus på de ungas 

upplevelser av sin tid som ledare, vad den har gett dem och hur konfirmanderna upplevde dem, 

alltså inte primärt utbildningen av dem. Dock har den en hel del att säga vad gäller förväntningarna 

på de unga konfirmandledarna, och är därmed relevant för min undersökning. Den visar också på 

hur de unga konfirmandledarna är en växande rörelse inom Svenska kyrkan. Ungdomarna själva 

upplever att tiden som ung konfirmandledare har varit dem till nytta, att de har vuxit som människor 

och i tro, samt känner en delaktighet med kyrkan. En aspekt som flera före detta unga 

konfirmandledare tog upp var hur de hade tränats i ledarskap.  Rapporten avslutas med en 

konklusion där författarna uppmanar till en ökad reflektion och tydlighet runt ungt ledarskap, samt 

runt vilken utbildning de unga konfirmandledarna får.    

 

How Youth get Engaged: Grounded-Theory Research on Motivational Development in Organized 

Youth Organizations (2011) av Nickki Pearce Dawes och Reed Larson utgår från en undersökning 

av 100 amerikanska ungdomar som är engagerade i diverse organisationer och aktiviteter utanför 

skolan. Fokus är på motivation, och hur den förändras genom engagemang. I artikeln diskuteras hur 

motivation för inlärning befrämjas av engagemang i ungdomsorganisationer, inklusive kyrkliga 

sådana, framförallt när ungdomarna i fråga engagerar sig utifrån ett intresse, och inte ekonomiska 

eller familjemässiga anledningar. För ledarna av dylika program och organisationer är det alltså av 
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vikt att väcka ungdomarnas intresse och engagemang för att de både ska fortsätta engagera sig, och 

för att de ska gynnas lärande- och utvecklingsmässigt. Författarna fortsätter med att använda sig av 

tre teorier runt engagemang: 1. flow-teori, som visar hur ett djupt engagemang (flow) kommer av 

att personen i fråga känner sig tillräckligt utmanad i sin uppgift. Hans eller hennes färdigheter ska 

matcha uppgiften, och uppgiften måste kännas meningsfull, 2. intresse-teori, som i likhet med flow-

teori betonar meningsfullheten, men dessutom fokuserar på att kunskap måste inhämtas, och en 

positiv inställning utvecklas, för att personen ska behålla intresset, samt 3. "self-determination"-

teori, som visar hur meningsfullhet och positiva känslor dessutom måste ackompanjeras av en 

koppling till personens jag - aktivitetens eller organisationens mål och avsikter behöver delas av den 

enskilde. Dessa synsätt är av intresse för konfirmandledarutbildningar, eftersom dess i hög grad 

handlar om att få ungdomar att dels känna sig delaktiga i kyrkan, och dels att kunna förmedla 

kyrkans tro och värderingar, som visas i citatet ovan från Riktlinjer för Svenska kyrkans 

konfirmandarbete (2008). För att detta ska bli verklighet bör alltså de som är ansvariga för 

konfirmandledarutbildningarna dels ge ungdomarna meningsfulla uppgifter, dels hjälpa dem 

fördjupa sin kunskap, samt ge dem verktyg för att fördjupa sin tro, dvs. internalisera kyrkans mål 

och avsikter. Att endast deltaga för att få nya vänner, eller för att vännerna gör det, verkar inte ge 

samma effekt för motivation som om ungdomen i fråga delar organisationens värderingar, enligt 

Dawes och Larson (2011). Att engagera sig djupt, finna och dela mål, visade sig också i 

undersökningen leda till personliga mål för framtiden. Även upplevelsen av att bli mer kompetent 

och kunnig och uppskattas för detta, samt av att tjäna ett högre syfte var viktiga för att forma ett 

personligt band till organisationen eller aktiviteten.   

 

I artikeln Models of Youth Ministry in Action: The Dynamics of Christian Youth Ministry in an 

Australian City (2010) av Ruth Webber, Andrew Singleton, Marie R. Joyce och Arrigo Dorissa, 

undersöks ungdomsarbete i fem församlingar från olika kyrkor i Melbourne, Australien, med fokus 

på hur ungdomsverksamheten bedrivs. Författarna utgår från den amerikanske teologen Arthur 

Canales åtta modeller för ungdomsarbete: vänskapsmodellen, andligt medvetande-modellen, 

tjänande ledarskapsmodellen, befrielsemodellen, den biblisk-hemeneutiska modellen, den liturgiska 

initiationsmodellen, social rättvisa-modellen, samt den kristna lärjunge-modellen. Författarna är 

intresserade av i vilken utsträckning dessa modeller kan finnas närvarande i ungdomsarbetet i 

Melbourne, och vilken/vilka som kan anses vara mest effektiva. Det handlade i stort sett uteslutande 

om ungdomar som redan i någon mån var engagerade i församlingen, vilket speglar den 

svenskkyrkliga rekryteringen till ungt konfirmandledarskap också. Målet med verksamheterna var 

att få unga människor engagerade i kyrkan, att hjälpa ungdomar att utveckla sin tro, och/eller att 
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hjälpa dem att leva i denna tro. Fyra av Canales modeller visade sig vara mest använda: 

vänskapsmodellen, den liturgiska initiationsmodellen, social rättvisa-modellen, samt den kristna 

lärjunge-modellen, men vad artikelförfattarna fann var att det var något mindre viktigt med vilken 

modell som tillämpades, nyckeln låg istället i hur detta skedde. När ungdomarna kände att de hade 

"ägandeskap" över verksamheten, dvs möjlighet att påverka innehåll, att få ledande roller samt 

utveckla sina talanger, ledde det till större engagemang och framgång för verksamheten. Detta leder 

också till att de vuxna som leder verksamheten måste vara flexibla och anpassa den till de 

ungdomar som engagerar sig.  

 

I artikeln Leadership Giftedness: Models Revisited (Roach et al., 1999) från tidskriften ”Gifted 

Child Quarterly” ifrågasätts allt tidigare tänkande runt ungdomar och ledarskap. Författarna hävdar, 

med utgångspunkt från en grundlig undersökning av hur ledarskap tar sig ut i 

ungdomsorganisationer, att hur ledarskap formas och upprätthålls skiljer sig mycket mellan 

ungdomar och vuxna. I korthet är ungdomar mer intresserade av hur ledarskapet utövas än av vem 

som utövar det, i skarp kontrast till mycket (vuxen) ledarskapsforskning som fokuserar på ledarens 

personliga egenskaper. Att använda sig av dylika modeller, hävdar författarna, kan vara skadligt. 

Men även den lika vanliga fallgropen åt andra hållet: att endast basera ledarskapstänkande för 

ungdomar på tyckande och vaga erfarenheter, är improduktiv. Istället propagerar författarna för mer 

forskning på området, och hänvisar till Howard Gardners teorier om situationsbaserat ledarskap 

som en möjlig väg framåt.  Det finns ett starkt fokus bland ungdomarna på att engagemang föds ur 

långsiktighet, och ur situationer där det finns många möjligheter att växa och lära sig.  

 

I Sinne för ledarskap (1995) analyserar Howard Gardner elva olika personer och vad deras 

ledarskap har gemensamt. Han definierar ledare som: "personer som genom ord och/eller personligt 

föredöme på ett avgörande sätt påverkar beteendet, tankarna och/eller känslorna hos ett stort antal 

medmänniskor". (s. 22). För honom är ledarskap och förmedlande av ett budskap intimt förknippat, 

så till den grad att en direkt ledare ska förkroppsliga det. Livsstil är grundläggande, eftersom 

hyckleri gör budskapet ogiltigt. Detta gäller på sätt vis också de som leder indirekt, till exempel en 

framträdande forskare som Albert Einstein. Förvisso vilar hans ledarskap på vetenskapliga 

framgångar och inte på hans moraliska föredöme, men om han hade använt sig av otillåtna metoder 

skulle detta göra hans position ohållbar. Ungdomarna i Leadership Giftedness-artikeln håller med: 

de ledare som inte visar ansvar för sina egna handlingar eller inte bryr sig om gruppen, är dåliga och 

olämpliga (Roach et al., 1999).  

Gardner delar in ledare i ordinära, innovation och visionära. De ordinära är inte ute efter att 
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förändra sina medmänniskor, de innovativa har förmågan att återge tidigare idéer på ett nytt sätt, 

medan de visionära öppnar ögonen på människor för en ny verklighet. De stora religiösa ledarna 

tillhör den senare kategorin, många politiska ledare återfinns bland de innovativa, medan 

företagsledare och politiker emellanåt finns i den ordinära kategorin, men inte alltid. Skillnaden 

ligger som sagt i hur mycket ledaren påverkar sina medmänniskor.  

 

En ledare måste vara flexibel och anpassa sig och sitt budskap efter skilda situationer och åhörare, 

men inte så mycket så att han eller hon upplevs att inte stå för något. Även Bolman och Deal (2003) 

håller med, och visar på hur ledarskapet i en grupp fungerar som bäst när det är flytande, och tillåter 

olika personer ta olika mycket ledarskap beroende på situationen, även om de också konstaterar att 

det vetenskapliga stödet för situationsbaserat ledarskap än så länge är något svagt. De ägnar sin bok 

åt att diskutera perspektiv på organisationer, och menar att dessa olika perspektiv (till exempel det 

politiska perspektivet, som i stora drag handlar om organisationer som koalitioner med skilda 

intressen där köpslående och makt blir viktiga instrument) på organisationer fungerar som en 

uppsättning verktyg för en ledare. Då blir förmågan att växla perspektiv grundläggande för en 

ledare, vilket väl korresponderar mot Big 5-modellens värdering av öppenhet för erfarenheter (se 

nedan).   

 

Gardner (1995) betonar ledarens behov för reflektion och eftertanke, eftersom detta hjälper ledaren 

att urskilja vad som är viktigt. Samma tanke uttrycker Karin Janfalk från Svenska Kyrkans Unga i 

Jakob Lindkvists arbete: "För att komma längre behövs tid för egen reflektion. Om man är ledare i 

kyrkan borde detta få en ytterligare dimension än att vara ledare i fotbollsklubben" (Lindkvist, 

2008, s. 3). Bolman och Deal (2003) ägnar ett kapitel åt ledarskapets andliga dimension. En ledare 

måste ha förmågan att få sina underlydande att känna att det de gör är meningsfullt, men också att 

ge dem förtroende och samhörighet. Allt detta hör till den andliga dimensionen, menar de, och är 

enormt viktigt för en organisation. 

 

De egenskaper som det finns samsyn om i ledarskapslitteraturen och -forskningen är att en god 

ledare är visionär, har ett stort engagemang och kan bygga relationer. Andra viktiga faktorer som 

kommit fram mer eller mindre är intelligens, självförtroende, människokännedom, mod, flexibilitet, 

m.fl. (Bolman & Deal, 2003). Som jämförelse kan nämnas Landvetters församlings "faddrarnas tre 

träd": lojalitet, engagemang och närvaro, där lojalitet står för saker som att vara en god förebild, att 

vara sig själv och respektera andra. Engagemang betyder att skapa kontakter med konfirmanderna, 

att vara ärlig och bjuda på sig själv, medan närvaro innebär att komma i tid och ha koll på vad som 
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händer i gruppen (Lindkvist, 2008). 

 

Sammantaget pekar detta på att unga konfirmandledare behövs i kyrkan, för kyrkans men även för 

samhällets skull, eftersom ett djupt engagemang leder till bättre skolresultat och fostrar framtida 

ledare. Det ledarskap som dessa ungdomar bär upp i kyrka och församling måste vara flexibelt till 

sin natur. Kanske alla inte är lämpade att bli ledare, men även om det finns en mängd litteratur på 

området som betonar olika egenskaper som lämpliga och eftersträvansvärda, finns det en del som 

talar för att ledarskap bland ungdomar växer fram underifrån, och är starkt förknippat med 

situationen. Däremot finns det mycket lite forskning på området, och det som finns är i allmänhet 

inriktat på vuxna ledare. Då blir det av intresse att se vad som förväntas av, och lärs ut till ungdomar 

som har visat intresse för konfirmandledaruppdraget.  

 

 

Teoretisk/metodologisk grund 

Ledarstilar och egenskaper är något som ofta diskuteras, och olika människor verkar föredra olika 

stilar. Trots att det finns en medvetenhet om att en viss flexibilitet krävs, är en specifik chef dock på 

ett visst sätt. Det är vanligt att diverse personlighetstester används, och vanlig inom den akademiska 

världen är, enligt Bolman och Deal (2003), den så kallade Big 5-modellen. Den mäter 

personligheten i fem dimensioner: extroversion (hur väl man trivas i och söka att vara med andra 

människor), behaglighet (hur mycket man kommer överens med andra), plikttrogenhet 

(ordningssamhet och förutseende), neurotisism (hur väl man kontrollerar negativa känslor) samt 

öppenhet för erfarenheter (kreativitet och villighet att prova på nytt). Dessa fem dimensioner 

korresponderar ganska väl med de egenskaper som eftersöks hos en ung konfirmandledare, därför 

har jag valt att använda mig av dessa dimensioner i min analys. Det relationella fokus som Big 5-

modellen har passar väl för ett ledarskap där de mellanmänskliga relationerna står i centrum. 

 

En annan grund än Big 5-modellen för systematisering och analys av mitt material skulle kanske ha 

givit ett delvis annorlunda resultat. Jag bestämde mig dock för denna systematisering efter att jag 

redan hade funnit och grupperat värdeorden i mitt material, så Big 5-kategorierna påverkade inte 

vad jag fann, endast i så fall hur detta systematiserades.  
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Metod 
 

Textanalys är den primära metoden. Jag har undersökt såväl utgivet material som sådant som 

producerats på stiftsnivå. Jag har då sökt efter begrepp som ledarroll, ledarideal, ledarskapsmodeller 

med flera, och analyserat huruvida någon speciell skola kan urskiljas. Ett flertal av de 

konfirmandledarutbildningar som nu erbjuds är till stor del nätbaserade. Dessa har jag också, med 

varierande framgång, försökt få tillgång till. 

 

Urval 

Mängden material är inte oöverskådlig, därför valde jag att undersöka allt som säljs just nu, samt 

utbildningar som erbjuds av organisationer inom Svenska kyrkan. 

Urvalet var således: allt som erbjuds via förlagen (Verbum, Argument, Libris i första hand) samt det 

som Svenska kyrkans stift, Svenska Kyrkans Unga och studieförbundet Sensus erbjuder. Även 

litteratur om unga konfirmandledare inkluderades, eftersom en del av den riktar delvis sig till 

ungdomarna själva, och för att det i denna litteratur går att utläsa vad som förväntas av de unga 

konfirmandledarna, och därmed rimligen vad som prioriteras i utbildningen av dessa. Jag 

kontaktade konfirmandkonsultenter och andra ansvariga i de tretton stiften och bad om tillgång till 

deras ledarutbildningsmaterial. Detta gjordes med e-mail som skickades 110401. Representanter för 

åtta av tretton stift svarade till slut. Även Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete (2008), 

samt fördjupningen av dessa, Dela liv (2008), undersöktes för att se vilka formella krav som ställs.  

 

Denna begränsning av mitt urval innebär att jag inte i någon större utsträckning fick med sådana 

ledarutbildningar som skapats på församlingsnivå. Detta innebar att jag i många fall missade den 

grundläggande utbildningen. Dock såg jag ingen möjlighet att inkludera dessa utbildningar, 

eftersom de i allmänhet utformas lokalt. Ett undantag är IKON (Balado & Bjerleus, 2010), 

Strängnäs stifts material till stöd för ledarutbildning på församlingsnivå . 

 

Att använda mig av stiftens ledarskapsutbildningar gjorde också att mitt resultat avspeglar en 

officiell uppfattning om vad ledarskapet innebär. Det är intressant att se att grundutbildningen i så 

stor utsträckning är decentraliserad, vilket kan ha med församlingarnas starka självständighet att 

göra, men framförallt sannolikt är av rent praktiska skäl. Dessvärre fick jag inte tillgång till särskilt 

mycket material. De åtta stift som skickade material, skickade i allmänhet uppläggen för sina 

utbildningar. Vid vidare fråga om innehåll, framförallt sådant som handlade om ledarroller och 
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ledarstilar, visade det sig att det i de flesta fall inte fanns sådant i nerskriven form. I många fall 

skiftar det vilken person som håller i passet vid varje enskilt tillfälle, och dessa personer står för sitt 

eget innehåll. Däremot fann jag att det ändå går att utläsa mycket ur uppläggen, då beskrivningar 

och rubriker avslöjar vad som prioriteras. Det material som detta gäller återfinns som bilagor till 

arbetet. 

 

Förutom stiftens utbildningsmaterial undersöktes även det som är tillgängligt kommersiellt. I vissa 

fall är dessa sannolikt inspiration för, eller grunden för, de församlingsförlagda utbildningarna. 

Därmed fick jag, trots allt, en viss insyn i grundutbildningarna. Att detta är kommersiella produkter 

kan ha en viss inverkan på utformning och innehåll, men ofta utvecklas kyrkligt resursmaterial av 

personer som antingen är anställda i församlingar eller stift, eller som har goda kontakter och insyn 

i vad som efterfrågas. Därför är det inte min uppfattning att de kommersiellt tillgängliga 

produkterna skiljer sig i någon större mån från till exempel stiftens utbildningar. I fallet 

Konfirmandledarboken (2001), och dess efterföljande version Du och konfirmanden (2008), är 

böckerna nära förknippade med nationella satsningar, från Svenska kyrkans håll, på unga 

konfirmandledare, och dessutom delvis skrivna av personer som verkat i församlingar och stift som 

konfirmandkonsulenter.  

 

Jag har valt att begränsa mig till skrivna källor, av tidsmässiga skäl.  

 

Databehandling 

Eftersom forskningen, som visas nedan, är oenig på frågan om vad som efterfrågas hos en ledare, 

har jag valt att systematisera undersökningen dels efter vilka ledarstiler/-typer som presenteras, och 

dels efter vilka ledaregenskaper som framhålls. Jag har sökt efter värdeord som "engagerad" och 

"lyssnande", likväl som beskrivningar av ledarstilar, till exempel "den auktoritäre ledaren". 

Egenskaperna har sammanställts. Ord som har samma eller liknande betydelse har sorterats in i 

samma grupp, vilket till slut gav mig tolv förväntningar/egenskaper. Sedan sorterades och 

analyserades dessa med hjälp av Big 5-modellen. 
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Resultat 
 

Ledarroller och ledarstilar 

Snabbt visade det sig beskrivningar av traditionella ledarroller och ledarstilar i stort sett saknades i 

mitt material. Endast två ledarutbildningsmaterial tar upp ämnet: Lunds stifts onlineutbildning, och 

Utrustad – Tio lektioner för frivilligledarna (Reftel & Reftel, 2005). Under rubriken ”Att vara 

ledare”, den första lektionen, berättas det i Lunds stifts utbildning om tre ledartyper: den 

auktoritäre, den demokratiske och ”låt-gå-ledaren”. Samma indelning finns i Utrustad (2005). 

Kategoriseringen känns igen från Lewin's, Lippitt's och White's experiment från 1939 (även om låt-

gå-ledaren där kallas laissez-faire), då gällande ungdomsverksamhet för pojkar (Bolman & Deal, 

2003). 

 

Den auktoritäre beskrivs så här: ”För att gruppen ska fungera är det bäst om jag i förväg har tänkt ut 

vilket program vi ska ha. Jag förväntar mig inga tankar eller idéer från de andra. Ibland upplever jag 

att personer i gruppen blir måna om att hålla sig väl med mig, detta kan ibland resultera i 

ögontjäneri” (Lunds stift, Att vara ledare, s. 4). Johan och Kristina Reftel (2005) beskriver den 

auktoritäre ledaren som en som inte litar på andra, som är kontrollerande och styr hårt, och att det 

resulterar i att gruppen inte kommer trivas.  

Lunds stift igen. Den demokratiske ledaren beskrivs med orden:  

 

”För att gruppen ska fungera är det viktigt att vi är överens. Jag tror att det blir ett bättre samarbete 

då. Jag har svårt för att ge snabba, raka besked. Jag vill alltid kolla med de andra i gruppen först” 

(Lunds stift, Att vara ledare, s. 3). I Utrustad beskrivs den demokratiske ledaren som kommunikativ 

och tillitsfull (Reftel & Reftel, 2005).  

 

Beskrivningen av låt-gå-ledaren ser ut så här, hos Lunds stift:  

 

”För att gruppen ska fungera bäst tycker jag att varje person ska använda sina talanger på det sätt 

som de själva tycker är bra. Jag har svårt för att ge raka besked och även att sätta gränser. Vissa 

personer i gruppen upplever mig som ointresserad och lat” (Lunds stift, Att vara ledare, s. 5).  

Inkonsekvens och nonchalans präglar denna ledare, enligt Reftel och Reftel, och gruppen blir 

otrygg och söker kanske efter en informell ledare (2005). 
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I övrigt material finns inga sådana roller eller stilar beskrivna. Dock finns det med i upplägget för 

någon utbildning, t.ex. i Linköpings stifts ledarskapsprogram ”Unga Ledare”, där det i 

beskrivningen av delkursen ”Jag en ledare” förekommer ledarstilar som en punkt (Linköping). 

 

Reftel och Reftel (2005) konstaterar att en ledare sällan är enbart den ena eller andra ledarstilen, 

utan att det skiftar efter situation, något också Lunds stifts utbildning instämmer i. Detta kopplas 

också till vilken fas gruppen befinner sig i, och det noteras att det finns situationer då den 

auktoritäre ledaren kan vara det som fungerar bäst. Det görs också en distinktion mellan ”ledare” 

och ”boss”, där den förstnämnde arbetar med den makt och inflytande han eller hon får genom att 

vara ett föredöme, medan bossen får sin makt från ett formellt mandat.  

 

 

Egenskaper och förväntningar 

Tabellen nedan spaltar upp de vanligaste orden och begreppen i de material som funnits tillgängligt 

angående konfirmandledarutbildningar, och i vilka böcker och material dessa har återfunnits i någon 

form. En viss tolkning av begreppen har förekommit. Begreppet ”kompis” innefattar således även 

ord som kamrat och god vän, under ”att skapa gemenskap” har jag även sorterat i begrepp som ”att 

skapa god anda” och ”skapa klimat”.  

 

Inte lika självklara paralleller kan vara ”Förmedla tro” och ”Att dela Svenska kyrkans värderingar”. 

I Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete (2008) står: ”Konfirmandledare, oavsett ålder, 

ska tillhöra Svenska kyrkan eller annan evangelisk-luthersk kyrka inom Lutherska världsförbundet 

eller en kyrka med vilken Svenska kyrkan genom beslut av kyrkomötet har en särskild ekumenisk 

förbindelse samt själv vara konfirmerad” (Riktlinjer, s. 20f, 2008).  

 

Denna skrivning föranleder mig ihopskrivningen av de två förväntningarna, då en konfirmerad 

ungdom har bekräftat sin tillhörighet till kyrkan, och offentligt stämt in i kyrkans trosbekännelse. 
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Tabell: Egenskaper och förväntningar    

 Förebild Kompis Lyssnare Skapa 
gemen-
skap 

Planera 
och ta 
ansvar 

Instruera 
och 
peppa 

Få förtro-
enden 
och tyst-
nadsplikt 

Öppenhet 
och flexi-
bilitet 

Sätta 
gränser 

Förmedla
tro och 
dela SvK 
värd. 

Utveckla Växa 

Du och 
konf 

X X X X X X X X X X  X 

Konf.-
ledar-
boken 

X X X X X X X X X X  X 

Konf.-
hand-
boken 

X X X X X X X  X  X X 

Utrustad X  X X X X X X X X  X 
Riktlinjer           X X 
Dela liv X X X X   X  X X X X 
Stanna i 
vattnet 

  X     X  X  X 

En erf. 
för livet 

X   X X X   X  X X 

Annorlun
da men 
lika 

  X X X X  X     

Tålamod, 
tydlighet 

X X X X X  X     X 

Via 
Mystica 

X  X  X  X    X  

Con Dios          X  X 
Sensus   X  X     X  X 
Göteborg X X  X X X   X   X 
Lin-
köping 

   X X X X   X X X 

Luleå X   X X       X 
Lund X   X X  X   X X X 
Skara  X  X X X      X 
Uppsala X   X X X    X X X 
Växjö X   X X X    X  X 
Summa: 13 7 10 15 16 11 9 5 7 11 8 18 

 

Nedan gör jag en ansats till systematisering av mitt resultat utifrån Big 5-modellen, väl medveten 

om att den inte är heltäckande eller att det kan vara besvärligt att bestämma var de olika 

egenskaperna och förväntningarna som jag har funnit, passar in. Jag har placerat egenskaper som 

innebär att trivas med någon slags offentlighet, t.ex. förebild eller förmedlare, under extroversion. 

Till aspekten behaglighet har fört sådant som har att göra med mellanmänskliga relationer som 

kräver empati, t.ex. lyssnare. Plikttrogenhet har fått stå för de praktiska, organisatoriska delarna i 

stil med att komma i tid eller planera. Öppenhet för erfarenheter har fått samla de egenskaper och 
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förväntningar som visar på kreativitet eller nyfikenhet, till exempel det egna växandet. Mest 

besvärlig vad gäller sorteringen var, kanske inte oväntat, neurotisism, som riskerade att bli aspekten 

som samlade alla ”negativa” förväntningar. Jag har försökt att istället där medvetet samla sådant 

som handlar om självkänsla och sådana svårigheter i uppdraget som ung konfirmandledare som 

handlar om självkontroll. 

 

 

Extroversion - att söka och trivas med andra människors sällskap 

Den stora majoriteten av utbildningsmaterialen för unga konfirmandledare (15 av 20) nämner 

förebild som en av de största funktioner personen som är ung konfirmandledare har, ofta i 

kombination med vän/extrakompis/kamrat/kompis. Detta tyder på att det läggs stor vikt vid den 

sociala aspekten i uppdraget, och ställer krav på att den unge konfirmandledaren har eller kan lära 

sig att uppvisa en stor del extroversion. "Det är ofta du som är konfirmandernas viktigaste förebild 

och inte sällan den som först känner in hur enskilda ungdomar har det och vad som är på gång i 

gruppen" (Åhrman Ekh, Klint & Eek, s. 53, 2008).  

 

Speciellt krävande och viktig blir den här funktionen i relation till konfirmander med 

funktionshinder, där den unge konfirmandledaren kan bli en förebild även rent praktiskt, i att han 

eller hon gör de uppgifter som förväntas av konfirmanden, och således visar hur det ska gå till. 

(Broman, Mattsson & Öjermo, 2004).  

 

Det är värt att notera att förutom att vara en av de vanligaste funktionerna för den unge 

konfirmandledaren, är också förebild ofta det som nämns allra först i materialet. Även i Dela liv 

(2008), en bok som gavs ut som inspiration och fördjupning vid arbetet med de nya riktlinjerna för 

konfirmation i Svenska kyrkan, nämns den unge ledarens roll som förebild ett flertal gånger.  

Den unga konfirmandledaren förväntas också leda andakter (Uppsala), förmedla tro (Frisell, 

Nilsson & Petersson, 2008), dela med sig av sina egna troserfarenheter, och berätta om bön (Reftel 

& Reftel, 2003).  

 

 

Behaglighet - hur väl man kommer överens med andra 

Vänlighet är en av de mer eftersökta och högt värderade egenskaperna i materialet. Många (7 av 20) 

av författarna till konfirmandledarmaterial framhåller den unga konfirmandledarens roll som god 

vän/extrakompis/kamrat/kompis . I Konfirmandhandbok 3 (Frisell, 2005) skrivs om den unga 
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konfirmandledaren: "samtalspartner, kamrat, lyssnare, "peppare" och förebild" (s. 135), alla 

egenskaper som fokuserar på den unge konfirmandledarens roll i förhållande till individuella 

konfirmander. Men ännu större roll spelar den unga konfirmandledaren i gruppen. Han eller hon ska 

se deltagarna, skapa gemenskap och förtroende (Lunds stifts ledarutbildning, lektionen 

Konfliktlösning), skapa trygghet (Växjö stifts ledarupplägg), samt lösa konflikter (bland annat 

Uppsala stifts ledarupplägg). Hela 15 av 20 utbildningsupplägg eller -böcker har med detta i någon 

form. För att klara dessa relativt kvalificerade uppgifter utbildas de ungdomar som går igenom 

konfirmandledarutbildning i allmänhet i grupprocesser. En majoritet av utbildningarna har något 

pass i detta ämne. 

 

Luleå stifts ledarutbildning för äldre ungdomar har ett speciellt fokus på mellanmänskliga 

relationer, och avslutas med en resa till Polen och Auschwitz/Birkenau. Man vill ge ungdomarna 

verktyg för att motverka rasism och främlingsfientlighet, och anser att det ligger inom ramen för 

engagemang i Svenska kyrkan: 

 

I projektet vill vi lyfta fram vikten av att vi alla efter förmåga behöver ta ett personligt ansvar för hur 

våra liv är och ska bli. Vi vill konkretisera insikten av att våra liv blir till i mötet med andra och det vi 

formar tillsammans. Samhällets och demokratins grundpelare är att det goda samhället är något vi 

skapar tillsammans och att vi är villiga att lära av den historia vi bär med oss. Ett samhälle som inte ger 

plats för allas lika värde och en öppen dialog skapar tveklöst grogrund för krafter som i förlängningen 

inte tvekar för att upprepa det mörkaste av mänskligt förtryck. Med utgångspunkt i vår europeiska mörka 

bakgård, förintelsen, samt ungdomars levande vilja, engagemang och förväntan på framtiden vill vi i 

projektet bearbeta värdegrundsfrågor samt dela med oss av våra erfarenheter och lärdomar. (Auschwitz 

tur och retur, projektbeskrivning 2006) 

 

Ett fokus på människosyn och mellanmänskliga relationer finns även i Strängnäs stifts material för 

ledarutbildning på hemmaplan, IKON (Balado & Bjerleus, 2010). Det konstateras att sättet vi ser på 

andra bottnar i vår människosyn, och att reflektera över detta förekommer tidigt under utbildningen.  

 

 

Plikttrogenhet - ordningssamhet och förutseende 

I rapporten En erfarenhet för livet (Grahn et al., 2011) framkommer att det som unga 

konfirmandledare ofta fått ägna sin tid åt är praktiska sysslor i anslutning till konfirmandträffarna, 

tex städa (81%) och ordna fika (76%), vilket ju tyder på att en viss ordningsamhet är att föredra. 

Men även andra uppgifter som att leda andakter och vara rumsledare kräver organisation. I 
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utbildningarna ingår ofta mycket metodik av olika slag, såväl lekmetodik som andakts- och 

samtalsmetodik. Värdesätts ordningsamhet högt? Svaret är ja. I Lunds stifts onlineutbildning får 

ungdomen svara på påståendet "Som ledare måste du inte passa tider" med antingen ja eller nej, och 

oavsett svar kommer kommentaren: "Givetvis är det bra att hålla tider av hänsyn till dina 

medmänniskor, men ibland kommer det saker emellan som du inte själv kan påverka. Det viktiga är 

att meddela de som ev. väntar" (Lunds stift, lektionen Konfliktlösning). Andra egenskaper som 

värderas högt är förmågan att ge tydliga instruktioner och att planera, vilket tyder på att det läggs en 

hel del vikt vid plikttrogenhet. 

 

Medvetenheten om att det är viktigt att dela organisationens grundvärderingar syns vara hög, 

eftersom ett flertal av utbildningarna har pass som handlar om vad just ett ledarskap i Svenska 

kyrkan innebär. Ett av syftena med Uppsala stifts Vägval Volontär är att ge ungdomarna förankring i 

Svenska kyrkan och församlingarna (Stiftets stöd år unga volontärer, 2011). Konfirmandledare i 

Svenska kyrkan tillfrågades 2006 om vilka egenskaper som de värderade högst hos 

konfirmandledare, och där kom "tydlig kristen tro" med (Eek, s. 148, 2011), och i boken tålamod, 

tydlighet och struktur listas "delar mål och förhållningssätt" som ett krav på en ung 

konfirmandledare (Broman et al., s. 62, 2004). Från Utrustad – Tio lektioner för frivilligledarna 

(Reftel & Reftel, 2005): ”Ofta är andakten den ledaruppgift som faddrarna tycker är svårast, för att 

dela med sig av sig själv och sin tro är en utmaning. Men just därför kan det också vara så 

inspirerande” (s. 42). 

 

   

Neurotisism - hur väl man kan kontrollera negativa känslor 

Många av böckerna och utbildningarna tar upp svårigheterna med att vara ung konfirmandledare i 

förhållande till konfirmanderna, och ofta relateras dessa till gränsdragningar och tystnadsplikt. "Det 

kan vara svårt för unga konfirmandledare att veta på vilket sätt de ska hantera situationen eller vad 

de ska göra med de förtroenden de får" (Frisell, s. 147, 2005). I IKON (Balado & Bjerleus, 2010) 

ska de unga konfirmandledarna diskutera huruvida det är acceptabelt att "inte heja på stan" och "bli 

tillsammans med en konfirmand".   

 

Samtidigt betonas konfirmandledarutbildning, och uppdraget som ung konfirmandledare, som ett 

sätt att växa som människa och i tro, och därmed möjligtvis en väg till minskad neurotisism. 

Uppdraget beskrivs som svårt och utmanande, men författarna är också ofta noga med att inte kräva 

perfektion, tex i Du och konfirmanden (Frisell, et al., 2008), där det i kommentaren till avsnittet om 
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ondska sägs att det är viktigt att tillåta sig vara ofullkomlig. Andra utbildningar instämmer: man 

måste våga misslyckas (Göteborg, kursplan för ledarutbildning 2010).  

 

Dela liv (2008) sätter fokus på en annan aspekt av självkontroll, nämligen språket. Kopplat till 

rollen som förebild talar författarna till de etiska riktlinjerna för konfirmandläger om hur språket 

inte får vara förnedrande eller sexualiserat.  

 

En annan risk som en av böckerna uppmärksammar är att en del före detta konfirmander kan bli 

konservativa vad gäller upplägg och innehåll på framförallt läger, allt ska vara som det var när de 

var konfirmander (Engvall, 2003). 

 

 

Öppenhet för erfarenheter - kreativitet och villighet att prova på nytt 

Förväntningarna på de unga konfirmandledarna är ofta stora, och speciellt avspeglas detta i 

materialet vad gäller de ungas roll i Svenska kyrkans församlingar. De unga konfirmandledarna ska 

vara länken till ungdomssamhället (Dela liv, 2008), ska ha ett ungt perspektiv (Frisell, 2005) och 

utveckla församlingens gudstjänster (Riktlinjer, 2008). Samtidigt måste de vara flexibla (Engvall, 

2003), kreativa (Linköping) och bör delta i församlingens gudstjänster och andakter (Uppsala).  

De unga konfirmandledarna ska utforska sig själva (Ung Pilgrim, 2008) och utbilda sig (Frisell, 

Nilsson, Petersson & Rännar, 2001), mogna och fördjupas i sin tro (Grahn et al., 2011), reflektera 

över sig själv och sitt ledarskap (Skara) för att sedan dela med sig av sina erfarenheter (Reftel & 

Reftel, 2003). Faktum är att detta är den allra vanligaste förväntan på de unga konfirmandledarna – 

att de ska växa och utvecklas. 18 av 20 upplägg har uttryckligen detta som ett fokus, vilket leder till 

de tankar om det unga konfirmandledarskapet som den tredje delen i en modell för 

flerårskonfirmation som presenteras i En erfarenhet för livet (Grahn et al., 2011).  

 

När unga konfirmandledare går in i arbetet med ungdomar som behöver särskilt stöd behövs inte 

bara mer utbildning, utan också en medvetenhet och vilja för att arbeta med just en sådan grupp. 

(Broman et al., 2004).  
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Analys 
 

De fyra viktigaste förväntningarna är, som framkommer av tabellen ovan, att den unga 

konfirmandledaren ska växa och utvecklas (18 av 20), planera och ta ansvar (16 av 20), skapa 

gemenskap (15 av 20) samt vara en förebild (13 av 20). 

 

Det är intressant att flertalet av böckerna och materialet alltså, om än marginellt, sätter tonåringens 

egna utveckling före behovet av medhjälpare i konfirmandgruppen. Eventuellt kan detta resultat 

vara en konsekvens av att mycket av det material som jag fått tillgång till är foldrar och annat 

rekryteringsmaterial, och då skulle denna betoning visa på en medvetenhet hos författarna om det 

som Grahn et al. framhåller i En erfarenhet för livet (2011), dvs. att motivet för att bli 

konfirmandledare i 85% av fallen är att det är en bra erfarenhet för livet, och 79% av de som svarat 

på enkäten instämmer också i att de velat lära sig någon om ledarskap.  

 

En annan, inte nödvändigtvis motstridig, tolkning kan vara att uppdraget som ung konfirmandledare 

ses av författarna som en fortsättning på konfirmandtiden, dvs. en tanke i linje med förslaget om 

flerårskonfirmation, vilket är en grundtes i En erfarenhet för livet. I boken Stanna i vattnet (2011) 

fördjupar sig en av författarna till En erfarenhet för livet, Jonas Eek, i konceptet utifrån ledorden 

”sedd, bekräftad, och tagen i anspråk” (inspirerade av Glada Hudik-teaterns konstnärlige ledare). 

Seendet står för tiden innan konfirmationen i ungdomens kontakter med kyrkan genom skola och 

barnverksamhet, bekräftelsen är konfirmationstiden (latinets confirmare betyder bekräfta), och att 

blir tagen i anspråk alltså tiden efter konfirmationen, då tonåringens gåvor ska bli till glädje för 

flera. Det relativt höga resultatet för förväntningen på att den unge konfirmandledaren ska utveckla 

kyrkan och/eller gudstjänsterna (8 av 20) skulle också kunna peka i den här riktningen.  

 

Detta finner stöd i How Youth Get Engaged (Dawes & Larson, 2011), nämnd ovan, som visar just 

på hur det är av oerhörd vikt att tonåringar ska känna att deras engagemang ger dem något, och att 

de har möjlighet att påverka innehållet. Det höga resultatet för ”planera och ta ansvar” (16 av 20) 

visar också på en medvetenhet om detta från utbildarnas sida. Det verkar alltså finnas en vilja att ge 

ungdomarna redskap och möjlighet att utvecklas och utveckla såväl verksamhet som gudstjänster 

och andakter. Även artiklarna Models of Youth Ministry in Action (Webber et al., 2010), och 

Leadership Giftedness (Joyce et al., 1999) pekar i samma riktning – där ungdomar känner att de har 

plats att växa och får medbestämmande stannar de kvar, vilket leder till ett långsiktigt engagemang.  
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I Konfirmandhandbok 3 (2005) skriver Britt-Marie Frisell att unga konfirmandledare är en 

rekryterings- och framtidsfråga för kyrkan, vilket alltså stöds av såväl forskningen, som av min 

undersökning. Även undersökningarna som redovisas i En erfarenhet för livet (Grahn et al., 2011) 

kommer fram till samma sak: ”Det är tydligt att verksamhet med unga konfirmandledare utgör en 

viktig rekryteringsbas för tjänst i Svenska kyrkan” (s. 66). 

 

Med tanke på detta är det naturligtvis av mycket stor vikt hur dessa unga konfirmandledare tas om 

hand, hur de fostras in i Svenska kyrkan och vad som förväntas av dem. Vilket slags ledarskap 

förväntas de gå in i?  

 

De grupprelaterade förväntningar som fick högst resultat var ”planera och ta ansvar” samt ”skapa 

gemenskap”, tätt följda av ”förebild”. De två senare placerade jag i kategorierna ”extroversion” och 

”behaglighet”. Det handlar om hur man relaterar till andra. Tonåren är en känslig tid, och mycket 

fokus ligger i utbildningsmaterialet på att betona allas lika värde och hur konfirmandledaren sätter 

tonen för gruppen: ”En av de viktigaste uppgifterna du har som ledare är att skapa förutsättningar 

för goda relationer i gruppen” (Frisell et al., s. 16, 2008). Det framhålls på många sätt i materialet 

att den stora möjligheten att göra detta ligger i att vara ett gott föredöme. Även detta får stöd i 

tidigare forskning, framförallt i Gardners (1995) teorier om hur en ledares livsstil påverkar 

effektiviteten med vilken han eller hon kan framföra sitt budskap. Vissa av böckerna och 

dokumenten är mer detaljerade vad gäller detta, tex Dela liv's (2008) betoning på vilket språkbruk 

ledarna använder sig av, men i stort sett alla utbildningar förekommer etikpass. Det förefaller finnas 

en vilja att hjälpa tonåringarna reflektera över sina livsval, inte bara för deras eget växandes skull, 

utan också för att de ska kunna vara goda förebilder för konfirmanderna.  

 

Likaledes intressant är den starka betoningen av ”skapa gemenskap”. I How Youth Get Engaged 

(Dawes & Larson, 2011) kommer författarna fram till att just deltagande för att få nya vänner inte är 

en faktor för ett framtida engagemang i alls lika hög grad som att dela organisationens värderingar. 

Ett visst stöd för detta kan finnas i En erfarenhet för livet (Grahn et al., 2011), där en jämförelse 

mellan förstaårsledare och flerårsledare inte visar någon nämnvärd ökning i de positiva (och i 

mycket hög grad instämmande) svaren på påståendena ”Jag har upplevt gemenskap och 

samhörighet i ledargruppen” samt ”Jag har fått nya vänner”, medan de påståenden som specifikt 

relaterar till kristen tro och förmedlingen av denna, tex ”Jag har fått berätta för andra om kristen 

tro” uppvisar mycket stor ökning från de ungdomar som just gör första året som ledare till de som 

varit ledar i flera år. I det aktuella påståendets fall var differensen 31% (Grahn et al., s. 49, 2011). 
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Förvisso är gemenskapen och vänskapen fortfarande dominerande, men ökningen kan tolkas som 

att ett längre engagemang leder till större identifikation med Svenska kyrkans värderingar och tro, 

eller att ett längre engagemang kommer ur en identifikation med dessa värderingar. Det senare 

alternativet skulle stämma överens med tidigare forskning, och det är nog rimligt att anta att båda 

alternativen är möjliga – ju större identifikation från början, desto större sannolikhet att den ökar 

med flerårigt engagemang. Det framgår inte av undersökningen, men en inte alltför chansartad 

gissning är att det är just dessa ungdomar som sedan går vidare till tjänst i Svenska kyrkan. En fråga 

av stort intresse för utbildarna bör följaktligen, om hypotesen är korrekt, vara hur Svenska kyrkans 

tro och värderingar förmedlas till de ungdomar som inte redan från början har en positiv inställning 

och intresse.    

 

Enligt Bolman och Deal (2003) hör upplevelser som samhörighet till ledarskapets andliga 

dimension, precis som den reflektion och andliga växt som just har avhandlats. Upplevelsen av 

tillhörighet, av att vara hemma i kyrkan, betonas som viktig i utbildningsmaterialet, och här har de 

unga konfirmandledarna givits en betydande roll. De ska inte bara välkomna, de ska ”skapa 

gemenskap”. Verktygen för att göra detta är av varierande slag: bygga förtroende och trygghet 

(Frisell et al., 2008), lekmetodik (tex i Göteborgs stifts utbildningar), och man betonar värden som 

respekt och social kompetens. Samtidigt sägs det också att ledare är olika och att ledare kan ha olika 

roller i en konfirmandgrupp (Balado & Bjerleus, 2010). 

 

Vissa av författarna är av åsikten att inte alla konfirmerade ungdomar kan eller bör vara unga 

konfirmandledare (Broman et al., 2004), medan andra argumenterar för att det finns plats för alla 

som vill utifrån perspektivet att det unga konfirmandledarskapet är ett fortsatt växande och viktigt 

både för den enskilda ungdomen och Svenska kyrkan (Grahn et al., 2011). Det bör dock noteras att 

Broman et al. (2004) talar utifrån en speciell kontext, nämligen konfirmandarbete med ”ungdomar 

som behöver mer” (definierat som ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, eller som är 

stökiga eller lite mer krävande på andra sätt). Grahn et al. (2011) lyfter också frågan om det inte 

borde finnas andra sätt för konfirmerade ungdomar att bli tagna i anspråk. 

 

Ett flertal av stiftsutbildningarna är uttryckligen inriktade på att inte bara gälla ungt 

konfirmandledarskap utan ungdomars engagemang i kyrkan överhuvudtaget. Växjö stifts Ung 

Pilgrim-program (Utvärdering Ung Pilgrim, 2008) är ett sådant exempel, där de ungdomar som nyss 

konfirmerat sig erbjuds ett tvåårigt volontärprogram där de kan engagera sig på en mängd olika sätt 

i en församling samtidigt som de också får ledarskapsutbildning, vilket sedan avslutas med en 
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pilgrimsresa ut i Europa tillsammans med andra ungdomar som också gjort volontärtjänst i andra 

församlingar. Ett sådant koncept, och utbildningar liknande det, bör i sig uppmuntra den flexibilitet 

som Grahn et al. (2011) efterlyser, och kan förhoppningsvis, om det fungerar, bana väg för 

ungdomar i flera olika sorters tjänster i Svenska kyrkan. När en människa får ägna sig åt, och växa 

i, något hon eller han har talang för, ökar också chansen för ett långsiktigt engagemang (Webber et 

al. 2010). Återigen, ”planera och ta ansvar” anses vara en av de viktigaste lärdomarna för, och 

förväntningarna på, de unga konfirmandledarna, och förutsatt att detta är inom områden som 

ungdomarna själv finner vara meningsfulla, är det med all sannolikhet ett framgångsrecept.    

 

Avsaknaden av beskrivningar av ledarstilar är intressant. Min bild är ju inte heltäckande, då 

innehållet i flertalet av de kursupplägg jag har fått ta del av inte har funnits tillgängligt, men det är 

värt att notera att ledarstilar knappt beskrivs i någon av de ledarböcker som finns att tillgå. De stora 

undantagen är Utrustad – Tio lektioner för frivilligledarna (Reftel & Reftel, 2005) samt Lunds stifts 

utbildning. I den senare presenteras tre ledarstilar, men utan att kursledningen uttrycker någon 

preferens för någon av dem. Beskrivningarna av de tre (auktoritär, demokratisk samt låt-gå) är 

värderande, men ingen av dem är entydigt positiv eller negativ. Dem demokratiske ledaren har en 

något mer positiv framtoning än de andra två, med endast oförmågan att ge snabba besked som en 

negativ aspekt, vilket också skulle korrespondera med att den ledarstilen fanns vara mest effektiv i 

det experiment som från början lanserade de tre typerna (Bolman & Deal, 2003). De unga 

konfirmandledarna uppmanas fundera på vilken av de tre stilarna som stämmer bäst in på dem 

själva, och att sedan diskutera vad han eller hon kommit fram till med den handledare som också 

ska ingå i kursen (Lunds stift, Att vara ledare). I Utrustad (Reftel & Reftel, 2005), däremot, finns en 

tydlig preferens för den demokratiska ledarstilen, och författarna konstaterar att den stilen oftast 

resulterar i en grupp som trivs. Något problematiserar de dock bilden genom att notera att det kan 

finnas situationer där en annan ledarstil är att föredra. I detta, att ledarskapet bör vara 

situationsbetonat, får författarna medhåll av Gardner (1995) och Roach et al. i artikeln Leadership 

Giftedness (1999).    

 

Vad beror då denna avsaknad i de andra böckerna och materialen på? Det finns en tydlig tendens att 

fokusera mer på ledarskapets ”hur” än dess ”vad”. Egenskaper och hur man leder en grupp är mer 

intressant för författarna än den bakomliggande teoribildningen, och denna tendens är lika tydlig i 

litteratur om unga konfirmandledare som i den riktad direkt mot dem. Det talas däremot mycket om 

den unga konfirmandledarens roll, dvs lyssnare eller förebild och så vidare.  
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En möjlig tolkning av detta skulle kunna vara att författarna ansluter sig till det synsätt på 

ungdomars ledarskap som dominerar artikeln Leadership Giftedness (Roach et al., 1999), dvs att 

ungdomar inte är speciellt intresserade, eller gynnade, av så kallade vuxna ledarskapsmodeller utan 

istället praktiserar ett situationsbaserat ledarskap inriktat på vad som är bäst för gruppen för 

tillfället. Även artikeln Models of Youth Ministry in Action (Webber et al., 2010) synes bekräfta 

denna uppfattning, genom att visa på hur ungdomar inte bryr sig särskilt mycket om modeller utan 

är mer intresserade av hur de blir bemötta och hur deras talanger och gåvor tas tillvara. Åter är vi 

tillbaka på Eeks (2011) tanke om flerårskonfirmation – sedd, bekräftat och tagen i anspråk. Men om 

båda hållningarna; att undervisa om ledarstilar eller inte göra det, tar sin utgångspunkt i samma teori 

om det situationsbetonade ledarskapet, är det intressant att spekulera över hur det kommer sig att 

resultatet har blivit så olikt.  

 

En annan tolkning av avsaknaden av teori i majoriteten av materialet skulle kunna vara att detta är 

ett exempel på ett, enligt Roach et al. (1999), vanligt problem när man talar om ungdomars 

ledarskap, nämligen att modellerna baserar sig på erfarenheter och tyckande utan teoretisk bas. 

Kanske tycker författarna helt enkelt inte att det är meningsfullt att förse sina unga 

konfirmandledare med ledarskapsteori, när tiden är begränsad och utrymmet likaså? 
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Diskussion 
 

Jag har funnit mycket om ledarskap och roller i det material som har undersökts, och det pekar i 

allmänhet åt samma håll. Man söker ungefär samma egenskaper och har ungefär samma 

förväntningar på ungdomarna, och därmed kan jag konstatera att det inte råder några större 

motsägelser mellan de olika utbildningsuppläggen. Däremot är inte relationen till tidigare forskning 

lika självklar.  

Om man ska tro den, förvisso mycket begränsade, tidigare forskning som gjorts i ämnet ungdomars 

ledarskap bör det inte spela någon större roll vilken slags ledarstil som uppvisas i en 

konfirmandgrupp, eller för den delen i utbildningen till ung konfirmandledare. Vad som anses 

viktigt är istället hur ledarskapet utövas i relation till gruppen. Egenskaper är också av mindre 

intresse, förutom sådana som handlar om att sätta gruppens intressen före de egna. 

Detta både speglar och motsäger de material som denna undersökning har baserats på. 

Om det är något som om och om igen betonas är det vissa personliga egenskaper. Dessa kan 

förvisso läras in, men de anses vara grundläggande för ett gott ledarskap. Dessa är relationella till 

sin natur, och sätter fokus på samvaron med konfirmanderna samt den unge konfirmandledarens roll 

som förebild.  

 

Den unge konfirmandledaren bör vara demokratisk till sin ledarstil, om än flexibel nog att vid 

behov ta på sig en annan roll. Frågan är hur ungdomarna rustas till detta? Räcker det att notera hur 

en demokratisk ledare är, och hur matchar detta de andra förväntningar som finns på den unge 

konfirmandledaren som förebild, förmedlare och kompis? Hur sätter en demokratiskt sinnad ledare 

gränser? Här kan nog finnas svaret på frågan om varför så få av böckerna och det övriga materialet 

överhuvudtaget ägnar sig åt ledarskapsteori. Det anses helt enkelt viktigare att ungdomarna tränas i 

hur ledarskapet utövas, än att de förstår vilka teorier som finns bakom. 

 

Konfirmandledarutbildningen är mycket praktiskt inriktad, ungdomarna är i allmänhet i mitten av 

tonåren, och fokus är på att fungera i grupp. 

 

Delvis motsägande detta är att Svenska kyrkan tycks önska sig unga konfirmandledare som går in i 

uppdraget för sin egen skull. Betoningen på det egna växandet är så stor att det i sig väcker frågor. 

Det har visat sig i tidigare forskning att ungdomar engagerar sig för sin egen skull, men framförallt 

att de vill känna att de bidrar med något. Sedd – bekräftad – tagen i anspråk. Tas ungdomarnas 
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talanger i anspråk när de framförallt får leda lekar och förbereda fika? Hur bereds en plats för 

ungdomarnas egna bidrag? Författarna i undersökningen tycks i allmänhet vara medvetna om att 

ungdomar har mycket att bidra med. Betoningen ligger på deras ungdom, på deras förmodade 

kontakt med ungdomssamhället. Men vad är detta? Vilken plats finner den tonåring som är helt 

omedveten om trender? Kan en blyg och inbunden person bli ung konfirmandledare? Kan en som är 

utstött och mobbad? Svaret på detta skulle med all sannolikhet vara ja från många av författarna till 

materialet, men det saknas reflektion om vad ”ungdomars värld” är, och det finns en tendens till att 

behandla ungdomar som en homogen grupp, när de precis som vilken annan åldersgrupp har vissa 

gemensamma drag, men många individuella olikheter. 

 

Intressant blir då, som nämnts tidigare, tanken om det unga konfirmandledarskapet som den tredje 

delen i flerårskonfirmationen, och det konstaterade behovet för alternativ till just uppdraget som 

ung konfirmandledare. En rimlig fråga i det sammanhanget är hur det kommer sig att inte 

församlingarnas ungdomsgrupper kan fylla det behovet? Varför flyr ungdomarna 

ungdomsgrupperna medan konfirmandledarteamen växer? Jag tror att det är just för att ungdomarna 

vill känna att de bidrar med något. De vill också fortsätta växa som människor och kristna, och är 

medvetna om att detta sker genom att göra tjänst. Den traditionella svenskkyrkliga 

ungdomsverksamheten med diverse lekprogram och samtalskvällar har tappat sitt tjänandefokus, 

om den någonsin har haft det, och är därmed ointressant för många unga. Det är beklagligt, 

eftersom de grupperna ändå ofta var en plats där ungdomar kunde känna trygghet och stöd i en ofta 

besvärlig livssituation, men antyder att den kyrkliga ungdomsverksamheten har misslyckats med att 

följa med tiden.  

 

Om det är så att det viktiga för dagens tonåringar är att känna att de bidrar, hur syns detta i 

materialet? Eftersom förväntningarna planera och ta ansvar, samt växa och utvecklas ligger i topp, 

kan ett rimligt antagande vara att författarna delar och stödjer tonåringarnas vilja.  

Om nu det unga konfirmandledarskapet anses viktigt i Svenska kyrkan, är en rimlig undran varför 

inte Svenska kyrkan från överordnat håll har reglerat det. När tanken på det unga 

konfirmandledarskapet på många håll framhålls som vägen till fortsatt engagemang och framtida 

anställning i Svenska kyrkan, hur kommer det sig att inte Svenska kyrkan har större intresse av vad 

som ingår i uppdraget, och hur de unga konfirmandledarna formas? I en framtida situation, om 

utvecklingen fortsätter åt samma håll, kommer de unga konfirmandledarna vara de enda ungdomar 

som är frivilligt engagerade i en församling. Vad förväntas från dem från officiellt håll? Om de är 

förebilder för yngre ungdomar, vad är det som de visar upp? 
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Jag är inte nödvändigtvis för en större kontroll av utbildningen av unga konfirmandledare, men jag 

skulle vilja se fortsatt reflektion och forskning  runt ungdomarnas plats i församlingen. Jag finner 

det problematiskt att det unga konfirmandledarskapet snart är det enda ungdomsarbete som finns i 

Svenska kyrkans församlingar, eftersom jag tillhör dem som anser att ledarskap inte är allas 

uppdrag. Om kyrkan accepterar den här utvecklingen, bör det utvecklas en läroplan eller åtminstone 

riktlinjer för utbildningen av unga konfirmandledare, och olikhet mellan ungdomar måste 

uppmärksammas. Det måste utvecklas strategier för hur ungdomar med särskilda behov kan 

rymmas i den unga konfirmandledargruppen, och hur man stödjer dem som inte ses som förebilder 

av andra ungdomar. I slutändan handlar det om människosyn. Kanske det inte är en rättighet att vara 

ung konfirmandledare (jag skulle i alla fall hävda det), men det är en rättighet att få växa och 

utvecklas, att få bidra med sina talanger och gåvor, och att få finna ett sammanhang. 

 

Min studie har givetvis begränsningar. Fyra stift bidrog inte alls med material, och ett flertal av de 

som hörde av sig skickade endast upplägg eller broschyrer. Underlaget är litet. Det är inte självklart 

att kunna dra långtgående slutsatser när underlaget är så pass litet. Det gick dock att utläsa en hel 

del i form av vad som efterfrågas och prioriteras i de upplägg och broschyrer jag fick, vilket ändå 

talar för att mina slutsatser är rimliga. 

 

En annan invändning mot mitt resultat är att andelen personer som ägnar sig åt författande av 

material för konfirmandledarutbildning i Svenska kyrkan, är så liten. Vissa författare återkommer 

många gånger, vilket gör att dessas åsikter blir mycket dominanta. Svenska kyrkan är i mångt och 

mycket en liten organisation, och det är lätt att bli expert, framförallt i ett smalt område som 

ungdomsarbete. På så vis speglar mitt material också hur det ser ut i Svenska kyrkan i stort. Desto 

mer beklagligt att jag inte kunde få tillgång till sådant som författats av andra, även om detta kanske 

hade visat sig vara inspirerat av det utgivna materialet. 
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Slutsatser 
I det material för utbildning av unga konfirmandledare i Svenska kyrkan som denna undersökning 

baserar sig på presenteras en mängd olika ideal för vad ledarskapet bör vara, utan några egentliga 

motsägelser. Fokus ligger på den sociala funktionen, det som i arbetet har kategoriserats under 

extroversion, samt behaglighet, men även på öppenhet för erfarenheter. Den unga 

konfirmandledarens roll som förebild framhålls som oerhört viktig, och dennes eget växande i 

mognad och tro det som är den vanligaste förväntan. Det personliga engagemanget, visar 

forskningen, leder till långsiktigare och djupare engagemang, något som också avspeglas i mitt 

resultat.  

 

Ledarstilar presenteras inte i någon större utsträckning, och i de fall då de förekommer baserar de 

sig på uppdelningen mellan auktoritär, demokratisk och låt-gå-ledare. Dock noteras det att 

situationen bör bestämma vilken ledarstil som behövs, vilket även det ansluter till tidigare 

forskning.  
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Bilaga 1. 

 

Ledarutbildning – kursplan 

Delkurs 1    

 
Tema: Att upptäcka sig själv i mötet med andra 
 
Värdegrund - Relationerna 

 Mötet med mig själv – Självbild, självreflektion 
 Mötet med andra – människosyn  
 Mötet med Gud – Gudsbild  

 
Ledarroll 
Förebilder 
Jesus som ledare 
Församlingen och jag 
 
Gruppen 

 Grupprocesser, roller och utveckling 
 Att leda en grupp, se och följa 

 
Introduktion av litteratur/material och eget arbete 
 
 

Delkurs 2 

 
Tema: Att växa i tro i mötet med andra 
 
Mötesplatsen 

 Gudstjänst, församling och kyrka 
 Lära av Jesus möten 

 
Delande 

 Eget arbete 
 Troslära 

 
Möjligheter 

 Metoder för mötet och delandet 
 Våga misslyckas för att lyckas 
 Våga pröva andras sätt att tolka tro 

 
Ledarroll 

 Ansvar och överenskommelser 
 
 
Teologisk och pedagogisk grundsyn 
Svenska Kyrkans Unga vill sätta ungdomar och deras livsfrågor i fokus. Som människa lever man ständigt i 
relationer - relationen till Gud, till andra människor och till sig själv. Församlingen är en gemenskap där 
dessa relationer odlas och gudstjänsten ska vara ett tillfälle där relationerna gestaltas. Det är därför viktigt att 
unga människor, precis som alla andra, känner sig hemma i gudstjänsten och har möjlighet att påverka den. 
Det är också viktigt att skapa öppna och trygga miljöer där varje individ blir respekterad för den hon/han är, i 
synnerhet i all kyrkans verksamhet. Svenska Kyrkans Unga vill lyfta fram att alla människor är skapade till 
Guds avbild, älskade och sedda, att förlåtelse, upprättelse och nytt liv är givet genom Jesus och att Anden 
ger oss kraft att dag för dag ge vårt bidrag i byggandet och synliggörandet av Guds rike. Dopet är det synliga 
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tecknet på att vi hör ihop med Kristus och att han räknar med oss som sina medarbetare. Varje människa är 
unik och har någonting att bidra med i mötet med andra, olika förmågor. Det är en utmaning att utveckla 
dessa förmågor. 
 
Svenska Kyrkans Ungas ledarutbildningar, läger och andra mötesplatser bygger på att unga och äldre, med 
olika erfarenheter, vandrar tillsammans utan att någon har tolkningsföreträde när det gäller den andres tro 
och liv. Tillsammans delas erfarenheter och kunskaper för ett växande som kristna och församling. Bibelns 
berättelser och Kristus erbjuds som svar att pröva. Den lokala församlingen är den naturliga platsen för växt 
och mognad där Svenska Kyrkans Unga vill vara en resurs och ett komplement. 
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Bilaga 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Församlingen är grunden 
och hem‐�miljön för dig som 
är frivilligledare och därför 
förläggs baskursen i 
församlingen. Kursen kan 
också göras tillsammans 
med andra församlingar 
eller som en samverkan 
inom kontraktet. Behöver 
församlingen hjälp vänder 
man sig till stiftet. 
 

*  Jag och min 
roll som ledare  
*   Gruppen 
och ledarstilar  
*   Gudstjänst 
och andakt 
*  Leken  
* 
  Tystnadspli
kt 
 

Innehå
ll 
 

JAG EN 
LEDARE 
KOMMUNI
KATION 
SJÄLVKÄNN
EDOM 
BIBELN 
LEKEN 
FRIARE 
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Bilaga 3. 

 

 

Ur projektbeskrivningen Auschwitz tur och retur 2006 
 
 

Syfte 
 
I projektet vill vi lyfta fram vikten av att vi alla efter förmåga behöver ta ett 
personligt ansvar för hur våra liv är och ska bli. Vi vill konkretisera insikten av att 
våra liv blir till i mötet med andra och det vi formar tillsammans. Samhällets och 
demokratins grundpelare är att det goda samhället är något vi skapar tillsammans 
och att vi är villiga att lära av den historia vi bär med oss. Ett samhälle som inte 
ger plats för allas lika värde och en öppen dialog skapar tveklöst grogrund för 
krafter som i förlängningen inte tvekar för att upprepa det mörkaste av mänskligt 
förtryck. Med utgångspunkt i vår europeiska mörka bakgård, förintelsen, samt 
ungdomars levande vilja, engagemang och förväntan på framtiden vill vi i 
projektet bearbeta värdegrundsfrågor samt dela med oss av våra erfarenheter och 
lärdomar. 
Projekts syfte är: 

- att erbjuda en upplevelsebaserad tematisk ledarutbildning för ungdomar. 
- att stärka unga ledare att vara förebilder och ambassadörer i församlingarnas 

konfirmand- och ungdomsarbete. 
- att rusta unga ledare med verktyg för mänsklig värdighet och mot rasism. 
- att anställda i församlingar inspireras och utbildas med nya metoder för 

skolarbetet. 
- att inspirera församlingars anställda ungdomsledare att stödja unga ledares 

engagemang för det öppna och generösa samhället. 
- att universitetsstudenter som utbildar sig för tjänst i Svenska kyrkan, 

stiftsgrupper, erbjuds möjlighet att delta varje år. 
- att efter projekttiden årligen erbjuda denna temautbildning i Svenska kyrkans 

ungas regi i samverkan med Luleå stift och Älvsby folkhögskola. 
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Bilaga 4. 

Ledarvägen  ”Jag som ledare” 
20 -21 november 2010 
 
Välkomna till andra omgången av ledarvägen på stiftsgården Flämslätt. 
Denna helg har vi temat ”jag som ledare” och till den har ni fått 
ledaruppgifter så som att, -utmana dig själv på hemmaplan, -tillsammans  
välja en lek, och några har fått ansvar att förbereda en morgon- och en 
aftonbön. Under helgen kommer du att få utmana dig själv som ledare samt 
få reflektera över dig själv som ledare och ditt ledarskap.  
Väl mött till ett intensivt dygn!! 
 
Lördag 
9.30   Ankomst – Fika 
10.00  ”Vi tittar i backspegeln”   
11.00        ”Vad är ett bra Ledarskap?” 

 Margareta Borgh, personalutvecklare 
12.00  Lunch 
13.15  ”Jag som ledare” 
16.00  ”Val av ledare” 
17.00        Kvällsmat 
18.30  Kvällsprogram 
21.00  Aftonbön, Vickning 
 
Söndag 
8.30         Frukost 
9.15  Morgonbön 
9.30  ”Lekens betydelse”  
11.00  Gudstjänst 
12.00        Lunch 
13.00        ”Jesus som ledare” 

 Karin Enerbäck, präst 
14.00        Utvärdering - nytt uppdrag! 
15.00  Fika med fralla, hemfärd 
 
Kursledning 
Ulrika Helmerson, stiftskonsulent, 0708 – 36 51 37 
Christian Karlsson, SKU representant, 0768 – 85 97 96 
 
Ta med: Din bibel, anteckningsmaterialet, kläder för en kortare stund 
utomhus samt kläder för idrotts-lek inomhus.   
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Bilaga 5. 
 

Version från den 15 mars 2011 
STIFTETS STÖD ÅT UNGA VOLONTÄRER  
 
Målgrupper: 
Ungdomar med en uttalad frivillig uppgift i församlingen (kyrkvärd, funktionär, körsångare etc.) 
Unga ledare och faddrar i församlingens konfirmandarbete eller i annan verksamhet 
Unga ledare vid Stiftgårdens konfirmandläger 
Funktionärer och ledare i annan verksamhet på Stiftsgården 
Funktionärer och ledare i lokalavdelning eller på distriktsnivå i Svenska kyrkans unga 
 
Konceptet: 
Detta är ett fortbildningskoncept av ungdomar som har en tydlig uppgift i församling och kyrka. 
Konceptet har tre Vägval som hänger ihop till innehåll, upplägg med en enhetlig teologisk och 
pedagogisk grund 
Samtidigt är de tre Vägvalen fristående. Det går att delta i ett av dem eller i flera utan att de behöver 
göras i någon särskilt ordning 
Den enskilde församlingen är fri att erbjuda sina ungdomar de olika Vägvalen i en viss ordning, 
använda dem som en del av sitt lokala erbjudande eller till exempel att ställa vissa krav på 
ungdomarna för att få delta i ett visst fortbildningstillfälle som stiftet inte ställer. 
Den enskilde församlingen avgör själv också nivån av förberedelse och uppföljning av respektive 
fortbildningstillfälle.  
Vad gäller de uppsatta åldersgränserna har den lokala församlingen alltid möjligheten att göra en 
individuell bedömning av deltagande eftersom ålder inte alltid säger något om mognad och 
erfarenhet. 
 
VÄGVAL VOLONTÄR 
Målgrupp: 
Konfirmerade ungdomar med ett tydligt uppdrag i församling, Svenska kyrkans unga eller 
Stiftsgård.  
 
Syfte: 
Fördjupa kunskap och förståelse av församlingens grundläggande uppgift  
Att ungdomarna får reflektera över sin roll och identitet i församlingen och se sin betydelse i 
församlingens stora uppdrag. 
Förankra ungdomarna i Svenska kyrkan, i församlingen sammanhang och dess gemenskap 
Ge fördjupad kunskap i kristen tro och liv samt bibelkunskap/bibelförståelse 
Rusta ungdomarna till ett engagemang i Svenska kyrkan och till ett kristet liv  
 
Innehåll: 
Vägval Volontär har fyra spår som följer församlingens grundläggande uppgifter. Dessa spår 
fördelar sig med två spår per termin och förläggs på Stiftgården. Undervisningsspåret kommer att 
ligga i tid ungefär där Sofia har legat tidigare (januari) 
Gudstjänstspåret 
Exempel på innehåll: Gudstjänsten, Kyrkohandboken, Psalmboken, Andakt, Bön och Meditation 
Diakonispåret  
Exempel på innehåll: Människosyn, Trons konsekvenser, Hela Världen 
Undervisningsspåret med särskilt fokus på ledarskap och konfirmation 
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Exempel på innehåll: Missionsbefallningen, Ledarskap, Konfirmation, Dopundervisning, 
Bibelkunskap och Bibeltolkning 
Missionsspåret 
Exempel på innehåll: Församling, kyrka och luthersk identitet, ekumenik och religionsdialog, 
kristen identitet 
 
 
Ledare och ansvariga under kurshelgerna: 
De fyra helgerna bärs i delvis av äldre ungdomar som gått ledarutbildningen motsvarande Vägval 
Ledare. Detta kompletteras med både stiftets personal och församlingarnas handledare som följer 
med sina ungdomar till kurstillfällena.  
 
Fortbildning för handledare/personal och vuxna frivilliga ledare: 
Planen är att ganska mycket tid ska frigöras genom de äldre ungdomarna under dessa helger så 
församlingsledarna (ungdomsledare, konfirmandarbetslaget etc.) kan få fortbildning inom bland 
annat handledning av unga volontärer/ledare. Delvis kan praktisk fortbildning som till exempel att 
leda samtalsgrupper ske inom ramen för själva kurshelgens utförande.  
Delar av det som idag utgör fristående kurser skulle i stället kunna integreras i fortbildningen under 
dessa helger.  
 
Grundläggande ledarutbildning 
Det kommer att vara möjligt att integrera Vägval Volontär i en grundläggande ledarutbildning. I 
denna ledarutbildning ingår förslag till samlingar före och efter varje volontärhelg. Detta moment 
kan göras enbart för de unga (konfirmand)ledarna eller för samtliga volontärer som deltar i 
volontärhelgerna. Det är inte nödvändigt att församlingen genomför denna utbildning för att få delta 
i volontärhelgerna.  
 
Budgetförslag: 1/2 Församling, 1/2 Uppsala stift/stiftsgården 
 
VÄGVAL LEDARSKAP 
Målgrupp:  
Ungdomar som går första året på gymnasiet och uppåt och som står i eller inför tydliga 
ledaruppgifter i konfirmandarbete eller i annan form av verksamhet i församling, Svenska kyrkans 
unga eller på stiftsgård. 
Förslagsvis sätts en gräns för att varje församling kan delta med 5 ungdomar per kursomgång.  
Utbildningen kan antingen ses som ett komplement eller fortsättning på en grundläggande 
ledarutbildning som skett på hemmaplan eller som ersättning för en sådan grundläggande 
utbildning.  
Innehållet i kursen tydliggörs och varje församling som skickar ungdomar till ledarutbildningen 
ansvarar för att kursens innehåll är relevant och svarar på deltagens behov och mognad.  
Kursen inleds och avslutas med samlingar för de församlingsledare som skickar deltagare till kursen 
för att förankra deltagarnas utbildning på hemmaplan.  
 
Syfte: 
Ge unga ledare i olika typer av verksamhet i församling, på Stiftsgården och i Svenska kyrkans 
unga grundläggande verktyg för sitt ledarskap.  
 
Innehåll: 
Vägval två består av 3 kurshelger under två terminer. 
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Den tredje och sista helgen görs separat (men samtidigt), församlingsledare/Stiftsgården/Svenska 
Kyrkans Unga 
 
Upplägg: 
Ungdomar som vill gå ledarutbildningen gör en formell ansökan. 
Ett antagningsförfarande höjer status och profilen på utbildningen men i princip ska alla som söker 
bli antagna. 
Två kurser kan hållas parallellt: höst-vår och vår-höst 
 
 
 
 
Ledare och ansvariga för fortbildningen: 
Ungdomarna går ledarutbildningen själva utan sina församlingsledare, det kommer dock finnas 
behov att vissa församlingsledare som har möjlighet är med och leder inom vägval ledarskap. Det är 
viktigit att ungdomarna som går ledarutbildningen parallellt har någon form av uppdrag i sin 
hemförsamling parallellt med utbildningen. Eventuellt kan man tänka sig en ”sändning” av ledarna i 
slutet av utbildningen då församlingarna finns med för att ”ta emot” sina ungdomar.  
 
Budget: 1/2 Församling/den enskilde deltagaren 1/2 Uppsala stift/Stiftsgården 
 
VÄGVAL LIVSRESA 
Målgrupp: Ungdomar 18-25 och som har stått/står i ett tydligt frivilligt uppdrag i församling, 
Svenska Kyrkans Unga eller stiftsgård.  
 
Syfte: 
Fortbildningen fokuserar på vägen in i det vuxna församlingslivet och möjligheter till fortsatt 
engagemang i församlingen som vuxen. 
Att handleda deltagarna i frågan om kallelse till tjänst i Svenska kyrkan.  
 
Innehåll: 
Fortbildningen Unga vuxna utgörs av en pilgrimsresa/vandring som både förbereds och följs upp. 
 
Upplägg: 
Tänkbara resmål: Pilgrimsresa till Spanien, Pilgrimsresa till Jerusalem 
Församlingsledare följer inte sina ungdomar på resan men det är viktigit med samlingar före och 
efter tillsammans med ungdomar och församlingsledare. En plan/kontrakt görs upp för deltagarnas 
engagemang i församlingen efter resan och hur livsresan följs upp i församlingen.  
Kostnader delas församlingen 1/3, deltagaren 1/3 och Stiftet 1/3. Viktigit med möjlighet att kunna 
söka särskilt bidrag för familjer med dålig ekonomi. 
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Bilaga 6.  

 
 
 

Ung Pilgrim 
Utredning 2008  

 
 
 
 
 
 
Uppdraget 
Uppdraget gruppen fick var att utreda Ung Pilgrim i Växjö Stift; form, kursplan, tid, mål och 
information. Att göra Ung Pilgrim i Växjö stift mer attraktivt för stiftets församlingar. 
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Bakgrund  

Ung Pilgrim 

Ung Pilgrim har drivits som projekt i Växjö stift sedan 1996 med tre årskullar fram till år 2000. 
Sedan ett par år tillbaka har projektet gått in i det årliga arbetet men nu med Svenska kyrkans Unga 
som bas. Att det nu görs en genomgång av Ung Pilgrim beror på att Svenska kyrkans Ungas 
distriktsstyrelse begärt att Ung Pilgrim ska utvärderas och utvecklas. 
Nu bedrivs Ung pilgrim som en gemensam arbetsmodell för hela stiftet. De som är konfirmerade 
under läsåret inbjuds att delta under en tvåårsperiod med att göra frivilligt arbete i 
hemförsamlingen, åka på ett läger per termin (totalt fyra utbildningsläger) och till slut åka på en 
resa ut i Europa som pilgrimer, Unga Pilgrimer. Detta är en unik modell för Växjö stift som 
fördjupar grundtankarna med konfirmandtiden. Här finns målet att innefatta kompetens från de 4 
yrkesprofilerna samt frivilliga ledare. Den här modellen som vi har arbetat med under en 
tioårsperiod står som en modell för det konfirmandarbete som föreslås i de nya 
konfirmandriktlinjerna.  
Det har varit ett gott sätt att fortsätta motivera och engagera ungdomar att vara knutna till sina 
hemförsamlingar. Att man är Ung pilgrim över en period av två år har varit mycket viktigt för själva 
formen. Om man stannar två år är det större chans att man fortsätter att vara kvar inom kyrkan och 
med frivillig uppdrag under en lång period. 

Handledare 

I hemförsamlingen ska det finnas en handledare som har i uppgift att se till att allting fungerar som 
det ska. Att den som är Ung pilgrim har arbetsuppgifter som känns relevanta och meningsfulla och 
att man får växa i ansvar med sin uppgift. Församlingen är den som förväntas stå för alla kostnader 
för läger och för resa. För närvarande innebär det att varje Ung Pilgrim får ett ekonomiskt stöd från 
församlingen på ca 9000 kr. 

Erbjudandet 

De nykonfirmerade, och bara nykonfirmerade, får ett erbjudande om att fortsätta vara aktiv i 
församlingen genom ett uppdrag och som tack för det uppdraget fick man fortsätta att åka på läger 
under två år och avsluta dessa två år med en resa ut i Europa. 

Uppdraget 

Vilka uppgifter kan man ha i sin hemförsamling?  
 Många är knutna till konfirmandarbetet och är aktiva som unga ledare i 

konfirmandarbetslaget. 
 Några inom varje grupp är knutna till diakonin och besöksverksamheten. 
 Många är knutna till pedagogiska uppdrag i församlingen som att vara ledare för minior-och 

juniorgrupp, ledare för barntimme- eller tonårsgrupper. 
 Många är knutna till musikverksamheten och har orgelspelning som sin uppgift, andra har 

kompband som spelar på gudstjänster och några har som uppgift att vara hjälpledare i 
barnkören. 

 Fler och fler har uppgifter som rör gudstjänsterna: Som gudstjänstvärdar, kollektupptagare, 
sakristaner eller har i uppgift att fixa kyrkkaffet. 
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 Några har haft i uppdrag att vara vaktmästare under gudstjänsterna. 
Meningen är att det ska vara en uppgift som känns relevant att göra hemma i sin församling. 

Läger och ledarteam 

En gång per termin är det läger för alla som deltar i Ung Pilgrim. Man kommer med i en grupp med 
andra från många olika församlingar i stiftet. En del åker helt själva. Andra församlingar har varit 
med i Ung Pilgrim under en tid och har arbetat upp en stor verksamhet kring denna form av 
frivilligarbete och då kan det vara en stor grupp som kommer från samma församling. Gruppen får 
namn efter det år som man börjar och slutar: 07-09, 08-10 etc. 
Varje grupp möts av ett ledarteam som kommer att arbeta med gruppen under 2 år. Ledarteamet 
består av präst, pedagog, musiker och i bästa fall också av en diakon och en vaktmästare. I varje 
ledarteam finns också 4 ungdomar som är över 19 år. Vill man åka till Taizé är det viktigt att ledarna 
i gruppen är över 19 år. 
En handläggare från Svenska Kyrkans Unga finns också med i ledarteamet. 
 
Varje grupp avslutar med en resa ut i Europa. Alla resor har hitintills gått till Taizè. 

 
 

…Nu är det 8 månader och 11 dagar tills vi träffas igen… 
 
 
 

Syfte och mål 
 
 
Syftet med Ung Pilgrim är  
att få nykonfirmerade ungdomar att fortsätta vara aktiva i sin hemförsamlings gemenskap som 
frivilliga medarbetare och ledare 
att stödja mindre församlingar i rekrytering och utbildning av unga medarbetare, 
att ge en grund för ett gott ledarskap i församlingarnas grupper 
 
Målet med Ung Pilgrim är att de som deltar ska få möjlighet att: 
växa i sin kristna tro 
utbyta erfarenheter 
upptäcka olika syn på kristen tro 
upptäcka att man inte är ensam som kristen 
reflektera kring och växa med ansvaret i hemförsamlingen som frivillig medarbetare. 
 
 
 
Sakupplysning: 
Frivilligarbete definieras som ”En oavlönad insatts, som bedrivs inom någon sorts organisatorisk 
ram, och ett arbete som är vänt utanför den närmaste familjekretsen.” 
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Kursplan 
 

Teologiska grundvärderingar 

Att med Kristus i centrum och med dopet som grund vara en gemenskap där ungdomar får växa i 
tro och ansvar. 
 

Pedagogiska grundvärderingar 

Ett pedagogiskt förhållningssätt ska lysa igenom där varje individ får möjlighet att växa som 
människa och kristen. Som medvandrare möter vi den enskilda ungdomen med samtal, skapande, 
musik, upplevelse och gudstjänst. 
 
 

Innehållsliga teman 

 
Under en tvåårsperiod ges möjlighet att vara frivillig medarbetare i hemförsamlingen. Under denna 
period ges möjlighet att åka på 4 kurstillfällen om två dygn, fredag till söndag, på en stiftsgård samt 
en pilgrimsresa ut i Europa i 10-14 dagar.  
De olika kurstillfällena har olika inriktning: att vara ledare och förebild, andakter och gudstjänster, 
min kristna tro och om att vara pilgrim. Alla dessa tillfällen syftar fram mot att förbereda en 
gemensam resa. 
 
Läger 1: 
Att vara ledare och förebild. 
Introduktionslekar och att lära känna varandra. 
Gruppbildning – att vara en grupp. 
Att vara ledare i Svenska kyrkan. 
Min uppgift i församlingen. 
Gudstjänster och andakter. 
 
Läger 2: 
Andakter och gudstjänster 
Att hålla andakt för andra. 
Den egna andakten. 
Bönen. 
Gudstjänstens olika delar. 
Min uppgift i församlingen. 
Gudstjänster och andakter. 
 
Läger 3: 
Min kristna tro 
Att leva med dopet som grund. 
Bibelkunskap. 
Upplevelsevandringar. 
Metoder för fördjupning av den kristna tron. 
Att vara kristen idag. 
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Min uppgift i församlingen. 
Gudstjänster och andakter. 
Läger 4: 
Pilgrim 
Att vara pilgrim 
Pilgrimsvandring 
Förberedelse för pilgrimsresan. 
Framtida uppgifter i församlingen? 
Utvärdering av Ung Pilgrim. 
Gudstjänster och andakter. 
 
Resan: 
Har som syfte att: 
Fördjupa sin kristna tro. 
Möta andra människor från olika länder. 
Upplevelsen och gemenskapen. 
Gudstjänster och andakter. 
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Årscykel 
 

Planering 

 
År 1 
Mars 
Information till församlingarna går ut om Ung Pilgrim. 
Innehåller inbjudan till konfirmanderna för distribution.  
Viktigt att datum för första lägret finns med! 
 
April  
Rekrytering klar av ledare för Ung Pilgrim. 
1 pedagog 
1 musiker 
1 präst 
1 diakon 
2 unga ledare över 19 år som utses av DS. 
2 unga ledare som utses av kaplan eller handläggare för Svenska kyrkans unga, företrädesvis av de 
som är under utbildning i någon av de 4 profilerna. 
3-4 unga ledare över 19 år som utses till medhjälpare. 
 
Maj - Juni 
1 gemensam utbildningsdag för ledarteamet av Ung Pilgrim tillsammans med handläggare eller 
kaplan för Svenska kyrkans unga. 
 
Augusti 
Påminnelse skickas till församlingarna med inbjudan till Ung Pilgrim. 
 
September 
Sista fredagen i första veckan i september är sista anmälningsdag för Ung Pilgrim. 
Gemensam planeringsdag av första tillfället 
Handledarmöte 
 
Oktober 
Första lägret och utbildningstillfället att vara: ledare och förebild. 
Inbjudan till fler läger med Svenska Kyrkans Unga. 
 
År 2 
 
Februari 
Gemensam planeringsdag för andra tillfället. 
Utskick till deltagare om det andra tillfället. 
 
Mars  
Andra tilfället: andakter och gudstjänster. 
 
September 
Utskick till deltagare om det tredje tillfället. 
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Gemensam planeringsdag för det tredje tillfället. 
 
 
November 
Det tredje tillfället: min kristna tro  
 
År 3 
 
Februari 
Utskick till deltagarna om det fjärde tillfället. 
 
Mars  
Gemensam planeringsdag inför det fjärde tillfället samt resan.  
Handledarmöte 
 
April 
Det fjärde tillfället: om att vara pilgrim 
Informationsträffar om resan 3 st. 
 
 
Augusti 
Pilgrimsresa ut i Europa 10-14 dagar. 
Utvärdering. 
 
 
 
 

Kompetens och kompetensutveckling i ledarteamet  
 
 

Det är viktigt att det finns god kompetens i gruppens ledarteam. Gruppen ska bestå av 
förvärvsarbetande personal inom kyrkan inom de fyra profilerna: Församlingspedagog, musiker, 
diakon och präst, om möjligt bör det också finnas en person som arbetar som vaktmästare knuten 
till ledargruppen. 
Dels bör ledarteamet bestå av minst 4 frivilliga medarbetare som alla är äldre än 19 år: 
2 utsedda av DS 
2 personer som utses av handläggare eller kaplan för Svenska Kyrkans Unga som ingår i någon av 
profilutbildningarna. 
Antalet frivilliga medarbetare kan variera på grund av gruppens storlek. Antalet frivilliga ledare bör 
vara en per tio unga pilgrimmer, dock minst fyra. En jämn könsfördelning bör eftersträvas. 
Handläggare för Svenska Kyrkans Unga har ett övergripande ansvar. 
 
 
Kompetensutveckling för ledarteamet: 
En utbildningsdag i maj- juni första året. 
  
 
Handledarmöten 
Ungdomarnas handledare i församlingen, bör vara 2 gånger under perioden. 
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Kommunikationsplan 
 
Komunickationsplanen  
beskriver hur vi vill kommunicera med församlingarna och konfirmanderna och deras familjer och 
utgör samtidigt en plan för hur vi vill rekrytera nya Unga Pilgrimmer… 
 
Vilket budskap vill vi kommunicera?  
Det är kul att träffa andra ungdomar än de som finns i hemförsamlingen. 
Här får man möjlighet att åka på läger tillsammans med andra som man inte känner i en trygg miljö. 
Man får en möjlighet att under handledning vara aktivt frivillig i hemförsamlingen under en två års 
period. 
Att Ung Pilgrim är ett roligt sätt att fördjupa sig mer i den kristna tron. 
Som Ung Pilgrim gör man en gemensam resa tillsammans efter de två åren ut i Europa. 
 
Vilken är målgruppen? 
 Budskapet som vi vill kommunicera är till två olika målgrupper: 

1. Församlingarna 
2. Nykonfirmerade 

 
 
Erbjudandet ut till församlingarna att under en två års period få möjlighet att fortsätta hålla kontakt 
med de nykonfirmerade ungdomarna. Att genom aktivt frivilligt arbete i församlingen erbjuda en 
fördjupad insyn och delaktighet i församlingens arbete och tankesätt för ungdomarna. För det arbete 
som ungdomarna utför i församlingen ska de ersättas genom de läger och resa som finns för Ung 
Pilgrim. 
 
De nykonfirmerade får ett erbjudande om att fortsätta vara aktiv i församlingen genom ett uppdrag 
och som tack för det uppdraget får man fortsätta att åka på läger under två år och avsluta dessa två 
år med en resa ut i Europa. 
 
 
Vilka kanaler vill vi använda? 
Vi gör utskick till alla kyrkoherdar via brev. 
Vi gör ett elektroniskt utskick till alla pastorsexpeditioner. 
Vi inkluderar utskicket i medlemsutskicket. 
Vi gör reklam på Svenska Kyrkans Ungas hemsida. 
 
När görs detta och av vem? 
Detta görs av handläggaren för Svenska kyrkans Unga eller av annan lämplig person på delegation. 
 
 
Överenskommelse 
 
Det är viktigt att det finns en överenskommelse mellan ungdomen och församlingen om vad 
åtagandet innebär. Denna överenskommelse bör närsomhellst kunna upphävas av ungdomen men 
förpliktigar församlingen att stå för kostnader i samband med frivilliguppdraget, som resor till och 
från läger, läger och resan ut i Europa. Där skall också finnas en namngiven aktiv handledare. 
 
Målsmans namnteckning skall finnas på överenskommelsen. 
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Budget och resurser 
 

Kostnader: 

Hyra av lägergård 
Studiebesök, gäster 
Samverkan 
Resan 
Kompetensutveckling 
Frivilliga ledare 
Utvärdering 
Komunickationsplan 
 

Resurser 

Bidrag 
Församlingarnas medverkan 
Församlingarnas kostnader 

En lyckad tid 
Morten Thomsen Hojsgaard menar att …”den sökande människan väljer det som ger mening, 
verkar sant eller som rätt och slätt har god design.”1 
Gäller det för dem som kommer med i Ung Pilgrim? 
Vi kan konstatera att konfirmandtiden har varit varierande: 
Någon menade att den varit urdålig, någon tyckte att den var sådär och någon tycks vara relativt 
nöjd. 
Men varför väljer man då att vara kvar? 
Jag var resan kristen uttrycker alla tre. Konfirmandtiden i sig tycks inte varit avgörande snarare trots 
den har man fortsatt att vara aktiv. Varje fall för dessa tre tillfrågade. 
Vad är det då som gjort att Ung Pilgrim har varit av intresse? 
Möjligheten att vidga sina vyer från det lilla sammanhanget i församlingen till ett större 
sammanhang har varit en genomgående orsak till att många valt att vara med.  Här kommer det 
tydligt fram både att lägren i sig har varit en bidragande orsak till att man velat engagera sig men 
också för att det har funnits möjlighet att göra en längre resa till Taizé. 
Sammanhållningen i gruppen har upplevts som speciell. Känslan av att kunna prata med likasinnade 
dvs människor som tänker och tycker ungefär likadant och har en någorlunda liknande referensram i 
församlingen har varit avgörande. Deras tro har fördjupats. De har lärt sig mer om vem de är.2 En 
annan återkommande faktor tycks vara att här har man kunnat fördjupa sig i tron och göra 
upptäckter av mångfalden i ekumeniska sammanhang som i Taizé. 
Uppgifterna hemma varierar så som det är mycket varierade uppgifter i hemförsamlingen. Har det 
inte funkat med en uppgift har man kunnat byta det har funnits en flexibilitet i systemet som har 
varit positiv. Gemensamt för dessa tre tycks vara att man har haft roligt och att man har fått ansvar 
inom ett avgränsat definierat område. 
Lägren var den avgörande faktorn för att en av de intervjuade skulle delta. De andra upptäckte 
lägren efterhand och utnyttjade möjligheten att åka på fler läger inom Svenska Kyrkans Unga. 
Resan till Taizé har varit mycket lyckad för alla, även om man var sjuk under vistelsen där. Där har 
gemenskapen förstärkts och man har fördjupat sina kunskaper om sig själv i mötet med andra. För 

                                                 
1  Lövheim 2007 s. 187. 
2  Person s. 7 med hänvisning till Lena Adamsons forskning. 
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genom att definiera sig själv utifrån den andra har man kunnat förstå mer om sig själv. 
Tiden med Ung Pilgrim har varit mycket viktig för alla tre. Det var här kunskaperna och insikterna i 
tron fördjupades. Det som man hade fått en viss kunskap om under konfirmandtiden som 
tillexempel bön, fördjupades och mognade. Det är den upplevelsen som har gjort att man har valt att 
fortsätta vara aktiv frivillig både i hemförsamlingen och nya församlingar, för någon till och med på 
stiftsplan. 
 
De här ungdomarna som jag intervjuat ger uttryck för en lyckad tid. De har genomfört hela Ung 
Pilgrim. Levt med församlingen under en tvåårsperiod och följt med på resan till Taizé. De har trivts 
och upplevt att de har fått göra saker i sina hemförsamlingar som varit meningsfulla. Det har stämt 
med deras inre övertygelse och deras tro.  
Designen har passat dem. De har känt sig sedda i församlingen och i gruppen som de har ingått i 
och de har upplevt att de har gjort en insats för församlingen. Det har varit en meningsfull tid för 
dem. 
För att tala med Groome har praxis ur ett aktivt, reflekterande och kreativt perspektiv överlappat 
varandra och knutits samman till en helhet i deras liv.3 
Med lätthet kan det tyckas att de tre faktorerna som kom till uttryck i Bromanders rapport också 
överensstämmer med upplevelsen som dessa tre personer har av Ung Pilgrim. 
Dessa tre faktorer var:  

 Jag har tyckt om att vara konfirmand. 
 Konfirmandtiden har gett mig ny kunskap. 
 Konfirmandtiden har handlat om sådant som är viktigt för mig i mitt liv. 

 
Men alla upplever inte Ung Pilgrim som meningsfullt. Vad är det som kan gå fel med detta 
konceptet? 
 

Alla uppgrag är inte alltid meningsfulla. 

Att sitta av lektion efter lektion med precis samma innehåll som man själv genomgick för ett och 
två år sedan har visat sig vara katastrofalt. Upplever man inte att uppgiften som man har i sin 
församling är relevant slutar många efter en period. Många av dem som jag samtalar med menar att 
uppgiften som man har gått in i har man valt för att man vill ta ett ansvar inom det området. 
Upplever man inte att man fått det ansvar som man tycker sig att man blivit utlovad slutar man som 
Ung Pilgrim. Många av ungdomarna avslutar sin tid inom Ung Pilgrim av det skälet. 
En annan faktor till att man avslutar uppdraget i Ung Pilgrim är att man måste flytta. Många av de 
små församlingarna som är aktiva inom Ung Pilgrim är glesbygds församlingar. Det innebär att för 
att fortsätta sin skolgång på gymnasienivå är man helt enkelt tvungen att flytta till en större stad och 
pendla hem till helgen. Här finns det två olika lösningar: att man kan byta arbetsuppgift och få en 
uppgift som är knuten till helgen och då i första hand gudstjänsten. Den andra lösningen är att man 
får fortsätta att utföra sitt uppdrag i den församling som man flyttar till. Det går oftast bra om det är 
en församling inom stiftet. Tyvärr blir det ofta lite mer problematiskt om man flyttar bortanför 
stiftets gränser.  
Några slutar för att Ung Pilgrim inte var det man hade tänkt sig eller för att man inte trivs i gruppen. 
Sporten eller en annan fritidsaktivitet är en annan orsak till att inte fortsätta hela tiden ut med Ung 
Pilgrim. 
 
En sak som gör detta system otympligt är att man kan inte vara borta mer än ett läger. Är man inte 
med på tre läger kan man inte åka med till Taizé. Det går inte att ta paus ett år eller en termin för 

                                                 
3  Larsson s. 96-98. 
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detta erbjudandet går bara ut till ny konfirmerade. Inga andra. 
 
Låt oss gå tillbaka till de tre olika faktorerna som Bromander pekade på:  

 Jag har tyckt om att vara konfirmand. 
 Konfirmandtiden har gett mig ny kunskap. 
 Konfirmandtiden har handlat om sådant som är viktigt för mig i mitt liv. 

 
 
Om man vänder på frågorna blir det intressantare för resonemanget som följer: 

 Konfirmandtiden har handlat om sådant som är viktigt för mig i mitt liv. 
Här i överför mening skulle påståendet innebära:  
Ung Pilgrim handlar om sådant som är viktigt för mitt liv. 
Det som jag anser vara det mest alvarliga av detta är att ungdomarna inte upplever att deras insats 
uppskattas. Många upplever att deras uppgifter är tråkiga men väljer ändå att stanna kvar eftersom 
man vill åka med till Taizé. Handlar det om olika förväntningar på vad insattsen ska innebära? 
Utnytjas inte ungdomarnas kapacitet? Ger vi dem inte tilräckligt ansvar? Är uppgifterna 
meningslösa? 
Jag tänker på tre killar från en liten församling. Deras uppgift är att vara sakristaner. Dvs gå med i 
processionen in i gudstjänsten. Sitta på en stol framme i koret under Gudstjänsten och sedan delta i 
evangelieprocessionen och därefter vara med i resessionen. 
-Vi får ha klänningar på oss och sitta framme så att alla kan se oss. Det är inte kul! Jag vet inte ens 
varför vi ska göra detta? Varför går man i led? Sa en av dem till mig mitt under förra lägret. Han var 
måttligt förtjust över tilltaget men ville vara med och göra något i församlingen.  
-Jag vet inte om jag vill vara med länge till, sa han.  
Jag förstår honom. 
 

 Konfirmandtiden har gett mig ny kunskap. 
Här i överför mening skulle påståendet innebära:  
Ung Pilgrim har gett mig ny kunskap.  
Den här killen hade faktiskt ingen aning om varför han skulle gå i led, tre gudstjänster av fyra. Det 
upplevdes som en handling som någon annan ville skulle utföras och det spelade egentligen inte 
någon roll att det var just han som gjorde det. Det var inte utvecklande och gav ingen ny kunskap 
upplevde han. Tiden skulle nog kunna användas bättre till annat.  
 

 Jag har tyckt om att vara konfirmand. 
Här i överför mening skulle påståendet innebära:  
Jag har tyckt om att vara Ung Pilgrim. 
Om uppdraget inte handlar om sådant som är viktigt för mitt liv eller utmanar och knuffar personen 
vidare i en fördjupad kunskap upplevs det som meningslöst. Om uppdraget inte är förankrat i 
värdegrunden utan bara upplevs som en mekaniks handling4 då kommer man inte att kunna 
uttrycka jag har tyckt om att vara Ung Pilgrim. 
”Vi måste ha en livlina nedåt, från ytans vardagsverksamhet till avsikten och meningen på djupet. 
Vårt varumärke designas därnere.”5 skriver Wiklund. 
Här pekar Wiklund på just designen som en viktig faktor för hur helheten uppfattas. Morten 
Thomsen Hojsgaard pekade på samma sak. Designen är viktig för hur ungdomar gör sina val när det 
gäller vad man tar till sig av och om tro. Vikten av den personliga erfarenheten får inte 

                                                 
4  Wiklund s. 27-32. 
5  Wiklund s. 27. 
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underskattas.6 
Det är med andra ord viktigt att man trivs med det uppdrag man fått i hemförsamlingen, att det 
utmanar och att det finns en flexibilitet i systemet så att man kan byta om man inte trivs med 
uppgiften. För det är uppgiften i hemförsamlingen som är avgörande för upplevelsen av tiden i Ung 
Pilgrim. Den person som handleder på hemmaplan har en avgörande betydelse för hur man 
upplever tiden inom Ung Pilgrim. 
 
Handledarnas roll 
Det är inte enkelt att vara handledare. Många handledare upplever att det är svårt med 
överkopplingen mellan läger som de inte har varit med på själva och det som händer i församlingen. 
Vad är det egentligen de lär sig? 
Därför har vi under den senaste tiden arbetat starkt med just återkopplingen. Vi skriver 
handledarbrev till församlingarna och är mycket raka med att de ska ta ansvar hemma i 
församlingen att vi förväntar oss att de ska göra mer än bara se till att det finns en timma för 
ungdomen att gå till. 
Vi har insett behovet av en handlingsplan som vi under våren har börjat arbeta fram. För att man ska 
veta vad lägrens intention är och för att ha en arbetsplan för ledarteamet. 
 

Slutdiskussion: 
I den grupp som har utrett Ung Pilgrim har man konstaterat att det skulle krävas ett ledarteam med 
kompetens av pedagog, präst, musiker och diakon samt att det bör finnas ytterligare några frivilliga 
ledare i ett sådant arbete. 
Förslag har diskuterats i gruppen om att placera ut Ung Pilgrim på kontraktsnivå och där hitta 
personer med kompetens att genomföra Ung pilgrim. Det skulle i såfall innebära att varje kontrakt 
varje år tog fram personal till ett ledarteam.  
 
 
 
6 stegs modellen, Linköpingsmodellen 
 
1 steg i församlingen: grundläggande kunskaper i Bibeln, grupp psykologi, att vara ledare, 
gudstjänst och andakt. 
 
2 steg + 4 steg:  
Våren 
 
tema   
Självkännedom 
1 huvudföreläsare; Sofia Åkerman 
10 olika seminarier med bibelstudium, värderingsövningar ex mod, Egna frågor, lär dig spela gitarr, 
planera konfallektion, lekar, Gudstjänst, täljstenskors. 
 
Bibeln Huvudföreläsare: 
10 Olika seminarer där man väljer 2 st själv. 
 
 
3+5 steg: 
Komunickation 

                                                 
6  Lövheim 2007 s. 187-188. 
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Leken 
 
Ordningen spelar ingen roll 
 
Steg 6 Friare 
Instruktör i Modutbildning 
 
Avslutar med resa till Riksgränsen. 
 
3 år 
Man kan hoppa in i systemet och ta paus för att fortsätta senare. 
 
 
 
Enstaka kurser med tema: Frälsarkransen… 
 
 
 
Växjömodellen 
 
Pilgrim på gång 
 
Med erfarenhet av det som sagts inom utredningsgrupen och med de erfarenheter som har gjorts 
under året med den nuvarande Ung Pilgrim gruppen har jag sett att vissa förändringar behöver 
göras: 
Jag konstaterar att det är många som vill vara med och sedan av någon anledning hoppar av inte för 
att de upplever att det är dåligt/ tråkigt på lägren. Utan för att livet kräver mer på annat håll. Jag har 
märkt att det är flera som vill komma in och som inte har varit med från början i detta system, då 
har det varit stängt eftersom det bara vänder sig till ny konfirmerade med ett frivilliguppdrag i 
församlingen.  
En del församlingar menar att de har köpt in sig på en plats och att de därmed har möjlighet att 
skicka med olika deltagare under de två åren. 
Man kan inte hoppa in i systemet efter ett tag och sedan hoppa ur det. 
Detta arbetssätt som har varit är enormt resurskrävande för vissa församlingar under en lång tid i 
form av att man har avdelat ledare för att vara med under två år. 
Vission: 
Att det ska finnas en ledarutbildning för unga ledare där man kan hoppa in och där man kan dra sig 
ur för att sedan fortsätta. Att varje tillfälle i sig är ett eget, självständigt, kurstillfälle, där man får ett 
intyg för deltagande. Men att det också ingår i en större helhet. Har man deltagit i det som blir hela 
utbildningen, 4 olika teman, får man följa med på en resa. 
Efter resan kan man gå ytterligare en uppföljnings utbildning. 
Att man ska kunna bestämma sig för att hoppa in efter en tid efter konfirmationen, eller precis efter. 
Att ledarutbildningen ska vara ett komplement till den egna församlingens ledarutbildnig och 
integrerad i den. 
Baskunskaper i bibelkunskap, lekmetodik och gruppdynamik ska ges i hemförsamlingen och det 
förutsätts att varje person har grundläggande kunskaper om Gudstjänst och andakt. 
Att det finns vuxna yrkesutbildade ledare med från hemförsamlingen när man har ledarutbildning 
för att de ska veta vad som har hänt men också finnas med i grupperna. 
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Tema 1 Självkänsla  
Hösten Näst sista helgen i november. 
 
Tema 2 Leken  
Våren Första helgen i Mars  
 
Tema 3 Bibeln 
Hösten Näst sista helgen i November 
 
Tema 4  Komunickation 
Våren Första helgen i Mars. 
 
Uppsamlingsheat Tema Musik 
 
Resa i Augusti 
Påbygnads kurs: M.O.D 
 
 
 
Förslag till en tema helg kring Självkännedom 
Fredag lördag söndag, börjar vid 18 tiden och slutar ca 13 på söndagen. Självklart med andakter och 
Gudstjänster… 
 
Fredag: 
1 huvudföreläsare; Till exempel Sofia Åkerman: Zebraflickan, inleder med att berätta om sitt liv ca 
1,5 h 
Varierande kvälls aktiviteter 
Lördagen: 
Olika seminarier med självkänsla som utgångspunkt där man själv fritt får välja 3 olika saker; det 
som passar mig där jag är: 
Bibelstudium 1+2,  
värderingsövningar ex mod,   
lär dig spela gitarr,  
planera konfa lektion,  
lekar,  
Vi planerar en Gudstjänst tillsammans med självkänsla som tema,  
Andakt om självkänsla, tips och idéer 
Täljstenskors 
Goda relationer 
Vi lär oss skapa Vandringar: Jag och min medmänniska. 
 
Varierande kvällsaktiviteter… 
 
Söndagen: 
Frukost, packning.. 
Mässa 
Middag 
13.00 Hemfärd 
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Förslag till tema om leken 
 
Fredagen 
Upptäck leken! Inte bara tidsfördriv utan blodigt alvar 
Lek etik Brittis från Härnösand inbjuds alternativt Lena Peterson 
 
Lördagen: 
Lekens grunder: metod 
Bibelstudium 1+2 
Trollerilektion 
Planera lekar 
Lekar tips och idéer: olika lekar i olika rum 
Drama 
Helig dans 
Planera en konfirmand lektion 
Andakt och upptäckarlust 
Gudstjänst och symboler 
 
 
 
Det första tillfället handlar om att vara ledare och förebild.  

Vi arbetar med introduktionslekar och lära känna lekar. Vi arbetar med begrepp som tryghet 
och tillit. Vad är det att vara medhjälpare i Svenska kyrkan? 
Utifrån den uppgift som man har i hemförsamlingen får man en introduktion i att vara 
ledare, att spela och sjunga i gudstjänster, att vara konfirmandledare, att arbeta med diakoni, 
att vara praktisk medarbetare i församlingen. 
Vi firar en inledande pilgrimsmässa och delar andakterna mellan anställda och frivilliga 
ledare. Söndagens gudstjänst är en verkstads gudstjänst. Där alla får möjlighet att vara 
delaktiga, genom att skriva böner tillsammans, genom att arbeta med musiken i 
gudstjänsten, genom att vara kyrkvärdar och genom att tillsammans med präst utforma en 
predikan. 

Det andra tillfället har som huvudtema andakter och gudstjänster. 
Vi arbetar med den egna andakten och arbetar och lär oss att hålla andakter för andra. Här 
får gruppen ett eget andaktsmaterial som vi lär oss att använda. 
Vi arbetar med gudstjänsten och de olika delarna: Kyrie, Credo, Sanctus och Agnus dei. 
Under detta läger finns möjlighet att prova på att ha en andakt tillsammans med andra i 
gruppen tillsammans med en av ledarna. 
Här arbetar vi också vidare med och fördjupar kunskaperna med utgångspunkt från de olika 
uppgifterna i hemförsamlingen och reflekterar i samtal kring de uppgifter som finns i 
gruppen. Man får ett uppdrag att genomföra i sin hemförsamling. Det kan vara att leda en 
lek, ha en andakt i konfirmandgruppen, välja ut och spela eller sjunga under en gudstjänst 
eller andakt etc. 
Vi genomför andakter tillsammans och vi firar söndagens verkstads gudstjänst tillsammans. 
Ett mål för detta tillfälle kan vara att samla material i syfte att skriva en egen pilgrimsmässa. 

Det tredje tillfället handlar om ”Min kristna tro”. Här handlar det om att bli medveten om den egna 
dopberättelsen. Vad handlar det om att leva med dopet som grund för varje dag i mitt liv? Här 
fördjupar vi oss i bibelkunskap och prövar olika metoder att möta bibelns berättelser. Det kan 
tillexempel innebära att vi arbetar med vandringar eller att vi lär oss bibelpyssla, laga biblisk 
mat mm.  

Vad innebär detta för mitt liv idag? Här kan olika personer bjudas in för att tala om tex 
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volontäråret, rättvisemärkta produkter, och att arbeta inom Svenska kyrkan. Vi reflekterar 
över och återkopplar till erfarenheterna i hemförsamlingen. 
Den tredje gången handlar också om att börja förbereda resan ut i Europa.  
Vi genomför andakter tillsammans och vi firar söndagens verkstads gudstjänst tillsammans. 
Kanske den mässa som vi har format tillsammans. 

Det fjärde tillfället handlar om att vara ”Pilgrim”, att ge sig iväg på långa och korta resor för att 
hitta sig själv. För att få följa med på resan ut i Europa måste man vara med under hela detta 
tillfälle. Här förbereder vi oss inför resan. Med temat som pilgrim kan man tillexempel besöka 
Nydala kyrka och höra berättelsen om det gamla klostret och allt som hände i samband med att 
Sverige blev ett protestantiskt land. Här genomförs en vandring som tillexempel kan gå från 
Nydala till Tallnäs eller på S:t Sigfridsleden eller över Allvaret på Öland. Vandringen kan 
genomföras under tystnad med andakter på rastställen. 

Här utvärderas de två åren av Ung pilgrims tiden. Vi genomför andakter tillsammans och vi 
firar söndagens verkstads mässa tillsammans. 

 
I samband med det fjärde kurstillfället kommer det att ges information till föräldrarna. 
Informationen ges under tre informationstilfällen i Växjö stift. Det skall också finnas skriftlig 
information för de som inte kan komma. 
 
Resa ut i Europa: genomförs under de två första veckorna i Augusti. Resans mål bestäms i samråd 
med gruppen. Möjliga resmål kan vara Santiago de Compostella, Taizé, Iona, Jerusalem eller annat. 
Vid avresan firas en utsändnings mässa i Växjö. 
 
 
 

 




