
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Minsta gemensamma nämnare

Steg: Ledarutveckling steg 1

Område: Introduktion & Presentation

Tidsåtgång: 30-45 minuter

Material: Tuschpennor & blädderblock

Övningens syfte

Att börja med en presentation som skapar glädje i 

gruppen är viktigt. Denna presentationsövning syftar 

till att deltagarna tidigt ska börja prata med varandra 

och förhoppningsvis hitta gemensamma nämnare. 

Nämnare som visar att vi oftast är mer lika än vad vi 

först tror. Övningen skapar också en form av trygg-

het hos deltagarna.

Instruktion

I smågrupper (förslagsvis de grupper man sitter i, om 

man har möblerat borden i öar) får man till uppgift 

att komma fram till saker man har gemensamt.

Be gruppen presentera sig med hjälp av att rita upp 

dessa gemensamma nämnare på blädderblocksbla-

det.

Sedan ska alla grupper presentera sig för varandra i 

storgrupp. Förslagsvis så presenterar de sina namn, 

vilken förening de kommer ifrån, vad de är ledare i, 

samt vilka olika gemensamma nämnare de kommit 

fram till. Även utbildarna får gärna presentera sig 

med blädderblock.

Uppgiften ger möjlighet att på ett enkelt sätt börja 

prata med varandra och ta reda på saker om varan-

dra.

Arbetsformer

1) Grupparbete

2) Redovisning i storgrupp

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?

Påpeka för gruppen varför det är så 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 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


