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Ledarskapets grunder 
 
 
Som ledare för ungdomar har man ett stort ansvar, då man gärna blir ”den viktigaste 
vuxna”. De flesta känner igen sej i att föräldrarna blir ”mossiga” och lärarna lika så. 
Många är vi som tänker på våra ungdomsledare som mycket betydelsefulla personer 
under vår uppväxt. 
 
Här följer några grundtankar ; 

 var Dej själv – lyssna och lär av andra, även av spelarna, utveckla Dej hela tiden 
utan att vara någon annan än Dej själv 

 var rättvis och ärlig – vi kan aldrig uppnå millimeterrättvisa som ledare i allt vi 
gör, men det är viktigt att spelarna märker att alla är lika mycket värda 

 var påläst och förmedla kunskap – vi måste utgå från att spelarna vill lära sej 
något, det är vår uppgift som ledare att förmedla kunskap till dem 

 visa engagemang – spelarna märker när vi engagerar oss för deras bästa, det 
gör vi bland annat genom att lyssna, lyssna noga så kanske Du upptäcker 
problem innan de blir större 

 var positiv – det finns många metoder att utbilda, grunden i de framgångsrikaste 
metoderna är positiv inlärning, vi lär oss bättre och snabbare i en positiv miljö 

 
När Du instruerar i övningar eller spel, var kort och tydlig i Din instruktion. Instruera 
enkelt och använd ord som spelarna förstår. När Du instruerar genom uppmuntran säg 
helst spelarens namn och momentet, ex ”bra skott Stina”. 
 
Du bör använda Dej av konstruktiva samtal – prata med spelarna till exempel om hur de 
skall göra för att lyckas lika bra eller ännu bättre nästa gång. 
 
Varje träning och match ingår i spelarnas utbildning och resultatet av framgång mäts inte 
i siffror och medaljer, utan i utveckling och prestation. Att kämpa och försöka är det 
viktigaste. I varje del av träning och match är det viktigt att skapa stimulans för alla. 
 
Som ledare är Du ett föredöme för spelarna, vilket innebär att Dina ord måste stämma 
överens med Dina handlingar. ”Barn gör inte alltid som vuxna säger, men de gör som 
vuxna gör.” 
 
 
 
 

Om du går så långt som du kan se,  
så kommer du därifrån se tillräckligt för att gå ännu längre 

 


