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Förberedande uppgift – din egen påverkan 

 
Kursens förberedande uppgift handlar om att reflektera över en personlig 
utmaning med hjälp av modellen Circle of Control, Influence and Concern.  
 
Det är lätt att vi förknippar ledarskap med en specifik roll eller position. Men ett 
annat sätt att se på ledarskap är att vi alla kan utöva det när vi vill påverka 
situationer och människor. 
 
Eller som flera ledarskapsutvecklare brukar säga:  
”Om du vill påverka – så vill du utöva ledarskap” 
 
Ledarskapsutvecklaren Steven Covey har tagit fram en modell för påverkan som 
han kallar för Circle of Control, Influence and Concern.  
 
Modellen kan hjälpa dig att få en tydligare bild av en utmaning du har, och att 
reflektera över ditt nästa steg för att hantera den. Det är också din första uppgift 
i kursen Ledarskap för lärare. 
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Så gör du 
 

1. Fundera på en utmaning som känns angelägen för dig just nu – gärna 
kopplad till jobbet. Men om något utanför jobbet känns viktigare kan du 
titta på det istället. 
 

2. Rita tre cirklar som på bilden, gärna på ett stort papper, och lägg det 
framför dig. 
 

3. Fokusera först på den yttre cirkeln – “circle of concern”. Vad i 
utmaningen ligger i din circle of concern? Det vill säga: saker som du 
kanske oroar dig för eller bryr dig om, men faktiskt inte kan påverka. 
Skriv ner dessa saker i den yttre cirkeln. 
 

4. Fokusera sedan på mellancirkeln – ”circle of influence”. Här skriver du 
ner sådant i utmaningen som du kan påverka indirekt tex genom andra. 
Det kan vara att du genom att berätta om hur du ser på situationen och 
vad du skulle önska att andra gjorde eller att på andra sätt påverka 
situationen. 
 

5. Fokusera sist på den inre cirkeln – “circle of control”. Den handlar om 
delarna i utmaningen du kan kontrollera direkt, genom dina handlingar. 
Vad kan du göra rent konkret som får omedelbar effekt på din utmaning? 
Skriv ner dessa saker i den inre cirkeln. 

 
Läs sedan gärna vad du skrivit i cirklarna och reflektera mer över utmaningen. 

• Finns det behov och värderingar hos dig som blir tydliga i det du läser? 

• Ser du något du inte tänkt på tidigare? 

• Känns något extra viktigt att reflektera mer över?  

• Får du tankar om vad du skulle vilja göra för att komma vidare i din 
utmaning? 
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