
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Syfte

Presentationsövning för att lära känna varandra, bli 

sedd av andra deltagare och ha kul.

Instruktion

1) Dela ut kolen

2) Presentation av övningen:  

Vi ledare visar inför gruppen hur de ska göra

Mingla runt i salen

•	 Möt andra – presentera er för varandra – Skriv 

ner namnet på den du ska rita av

•	 Rita av din ”nya vän” UTAN ATT TITTA PÅ PAP-

PERET! Fusk är onödigt och märks. Att fuska är 

att inte förstå syftet med övningen!

•	 Byt papper med varandra

•	 Mingla vidare och rita/byt tills dina tomma 

papper är slut och du har en bunt porträtt av 

dig själv.

4) Be deltagarna ta med den ”blanka” pappersbun-

ten, ritkol och underlag i form av anteckningsblock 

och samlas på en fri mingelyta i salen.

5) När alla är klara går de till sina platser.

Nu ska alla hitta den bild som bäst beskriver hur de 

känner sig just nu!

6) Presentationen tar vid och var och en berättar:

•	 Vad de heter

•	 Varför de har kontakt med Studiefrämjandet 

(cirkel, styrelse, MO etc)

•	 Varför de valt just den bilden

•	 Vilka förväntningar de har på kursen

  

Bilderna sätts upp på väggen eller behålls av delta-

garna.

Sammanfattning i storgrupp

– Hur kändes det? 

– Var det svårt? Varför? 

– Hur hade det gått om ni fick titta på papperet?

Processfrågor

•	 Hur påverkar presentationer gruppens fortsatta 

process?

•	 Varför är det viktigt att lära känna varandra och 

öppna sin arena?

Tips
Anteckna gärna ord från presentationerna och ta 

upp det som härliga exempel på presentationer som 

man normalt inte hör, t ex ”rufsig å nyfiken”.

Avsluta utbildningen dag två med att deltagarna 

återigen får leta fram en bild av sig själv som be-

skriver hur de känner sig just nu och gå laget runt 

och låt deltagarna visa sin bild och beskriva hur de 

känner nu.

Steg: Ledarutveckling steg 2

Område: Introduktion & Presentation

Tidsåtgång: 45-60 minuter

Material: A4 ark (1 mindre än det är delta-

gare till varje deltagare), ritkol

Kolövning


