
Namn:

Nuvarande tjänst: 

Predikat sen år:

Ungefärligt antal predikningar en vanlig månad:

Eventuell mer bakgrund:  
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Den bästa predikan är den som är äkta och kommer från hjärtat. Så det finns lika lite en 
mall för bra predikan som för människor. Men det finns ofta praktiska saker som kan 
förbättra och hjälpa både talaren och lyssnaren. 
Som inledning på arbetet med att utveckla det kommunikativa hantverket i predikan 
så gör vi en predikoprofil för att sen kunna fokusera på de saker som känns mest 
angelägna, kan göra störst skillnad och underlätta arbetet mest. 
Vid första mötet - går bra även via Skype, Zoom eller Messenger - så fyller vi i detta 
tillsammans. Men börja gärna fundera på frågorna. Och komplettera gärna om det är 
något område eller någon fråga du vill lägga till. Hoppa över de som du fastnar på. 
Det går också utmärkt att använda formuläret som självreflektion. 

   Greger Hatt 
   Predikoverkstan



Framförande

Jag föredrar:    Manus        Stolpar        Fritt         Förberett manus men tala fritt

Annat: 

Ev mikrofon: 

Ev predikstol/ambo:

Framförandet brukar kännas:

Ev mer om framförandet:  

 

 

 

 

Vad gäller framförandet skulle jag gärna utveckla:  

 

 

 



Förberedelser

I snitt förbereder jag en predikan i:                       timmar

Jag brukar börja:                                           dagar innan 

Jag brukar bli klar:                                                                  timmar innan

Processen är lika/olika:

Hittar oftast inspiration i: 

Jag bollar gärna idéer med: 

Jag samlar anteckningar i: 

Hur ofta återanvänds äldre tankar, texter, osv : 

Jag är framför allt frustrerad över (typ tidsbrist, torka, skrivkramp): 

 

 

Jag testar den på (kollega, medarbetare, anhörig) 

 



Innehåll

Mina favoritteman är: 

 

Jag brukar börja med:  

Jag slutar gärna med:  

Jag hämtar gärna bildspråk från: 

Jag använder aldrig bilder från: 

De här är teman jag tycker är svårare att ta upp: 

Det här innehållsmässiga skulle jag vilja utveckla: 

 

 

 



Form

En vanlig mening har ungefär:                ord

Jag använder bisatser:         aldrig        ibland          ofta

En predikan brukar rymmas på:              A4-sidor 

Några inledningsmeningar jag använt är: 

 

Ett exempel på avslutningsmening(ar):  

 

Jag håller mig till ett tema framför allt genom att: 

 

En söndagspredikan brukar ta:              minuter

Ett vigseltal brukar ta:                     minuter

Ett griftetal brukar ta:                 minuter

Något i formen du vill utveckla?:  



Efterarbete

Sparar du predikan någonstans efteråt utanför datorn?

Publiceras predikan någonstans (blog, hemsida)?

Spelas predikan in?

Görs predikan om till någon annan form (som videoandakt, artikel, sociala medier)? 

Skulle du vara intresserad av att efter-bearbeta predikan? 

 

Utveckling

Jag vet redan nu att jag framför allt vill utveckla 
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