
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Intervjua varandra

Övningens syfte

En snabb övning som ger deltagarna en möjlighet att 

lära känna  först en person i gruppen och sedan få en 

helhetsbild över de andra deltagarna. 

Instruktion

Den här presentationsövningen går ut på att varje 

deltagare ska intervjua sin bordsgranne och sedan 

presentera bordsgrannen för hela gruppen. Det bör-

jar med att ledarna presenterar varandra utifrån 4 

frågor, och sen följer gruppdeltagarna efter med in-

tervjuer och slutligen presentation.

Exempel på frågor:

•	 Vem är du?

•	 Intressen?

•	 Varför är du här?

•	 Vad skulle du göra om du vann 50 000?

•	 Vilken är din hemliga musikaliska dröm? (MCU)

Arbetsformer

1) 2 och 2

2) Redovisning i storgrupp

Steg: Ledarutveckling steg 1

Område: Introduktion & Presentation

Tidsåtgång: 30-45 minuter

Material: Pennor & block

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  

information 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 är nästan alltid 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

•	 Som du som ledare presenterar dig, kommer 

gruppen också presentera sig


