
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Frågor att lära känna varandra

Steg: Ledarutveckling steg 1

Område: Introduktion & Presentation

Tidsåtgång: 45 minuter

Material: Lappar med frågor, pennor

Syfte

Reflektera över presentationens pedagogiska bety-

delse och välja typ av presentation utifrån gruppen. 

Ge deltagarna möjlighet att höra sin röst i rummet, 

nervositeten släpper inför att säga något mer inför 

gruppen. Frågorna som deltagarna svarar på kan det 

väcka intresse och nyfikenhet på varandra.

Arbetsgång

1. Dela ut frågelappar. Välj frågor som passar  grup-

pen, se exempel längre ner. Deltagarna får svara på 

frågorna under tystnad och lappen visas inte för nå-

gon annan. De ska ej skriva sina namn på lapparna! 

Lapparna samlas in och deltagarna får dra en lapp 

som är en annan än den egna. 

3. Deltagarna ska sedan mingla runt och ta reda på 

vem personen är, gå fram till personen och säga: 

”Detta är nog du!” Personen ska då svara: ”Varför 

tror du det?”. Valet ska sedan motiveras. Är det rätt 

skriver de ägarens namn på lappen. När alla hittats 

börjas presentationen av varandra. Deltagarna pre-

senterar den andra personen, inte sig själv. Fokus på 

presentationen ska vara svar på frågorna samt namn 

och förening/verksamhet. 

Förslag på frågor
•	 Vad är din koppling till Studiefrämjandet?
•	 Om du fick välja fritt bland jordens jobb  yrken, utan 

krav på meriter vad skulle du då välja?
•	 Vilken är din favoritmaträtt? 
•	 Har du någon dold talang?
•	 Beskriv något du själv tycker att du är bra på.
•	 Vilken är din musiksmak?
•	 Vilken är den bästa TV-serie du någonsin sett?
•	 Skriv titeln på en bra bok du läst.

Sammanfattning i storgrupp

Processfrågor

•	 Vilka presentationsövningar vill du använda dig 

av och varför?

•	 Vad kan du göra för att deltagarna ska känna sig 

trygga och välkomna?

•	 Är det viktigt med presentationsövningar?  

- Varför/varför inte?

Varför är det viktigt med en presentation:

•	 Som ledare kan du snabbt få reda på viktig infor-

mation om deltagarna. 

•	 Du som ledare har möjlighet att skapa trygghet 

och relation till de övriga i gruppp

•	 Man får som deltagare möjlighet att få lite upp-

fattningar om de övriga deltagarna

•	 Man får något att göra direkt

•	 Snabbt lära känna varandra i gruppen

•	 Alla får möjlighet att prata inför de andra

Att tänka på vid en presentation:

•	 Vill alla prata inför en grupp?

•	 Det kan vara lättare att prata om någon annan, 

än om sig själv

•	 Det är lättare att prata i mindre grupper

•	 Presentation med bilder kan lätta upp stäm-

ningen

•	 Så som du som ledare presenterar dig, kommer 

deltagarna presentera sig
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Frågor

Vad är din koppling till Studiefrämjandet? 

Beskriv något du själv tycker att du är bra på

Vilken är den bästa TV-serie du någonsin sett? 

Vad är din koppling till Studiefrämjandet? 

Beskriv något du själv tycker att du är bra på

Vilken är den bästa TV-serie du någonsin sett? 


