
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Presentation med blädderblock

Övningens syfte

Syftet med denna övning är att ge gruppen en så 

bra start på utbildningen som möjlig. Under öv-

ningen får deltagarna först bekanta sig med var-

andra bordsvis för att sedan i grupp presentera sig 

själv med bilder som man ritat på det gemensamma 

blädderblocket. Att lätta på stämningen i gruppen 

genom att låta deltagarna presentera sig framför 

alla men tillsammans med sin grupp och med hjälp 

av bilder underlättar ofta en presentation.

Instruktion

Ledarna presenterar sig först med bilder på ett 

blädderblock som de har förberett innan delta-

garna kommer. Gruppen är placerad i öar, lägg ett 

blädderblocksblad samt tuschpennor på varje bord. 

Be deltagarna rita en liten presentation av sig själv 

med hjälp av bilder och symboler på det gemen-

samma blädderblocket, som när gruppen är klar 

ska innehålla en liten presentation per deltagare.

Deltagarna får sedan presentera sig med hjälp av 

bilderna de ritat tillsammans med sin grupp. Ge 

deltagarna instruktioner om vad som ska vara med 

på blädderblocket:

•	 Din koppling till Studiefrämjandet?

•	 Vem är du?
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•	 Minsta gemensamma nämnare för gruppen? 

(Varje grupp ska rita en minsta gemensam 

nämnare, som får deltagarna att börja prata 

mer runt borden).

Häng sedan upp alla blädderblocksblad på väg-

garna i lokalen och låt dessa pryda rummet under 

resten av utbildningen.

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 deet viktigt med en presentation?

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

formation 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 

uppfattningar 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


