
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Matris presentation

Steg 1
Vad?

Steg 2
Hur?

Steg 3 
Jag?

Syfte

Lära känna varandra och skapa en trygg stäm-
ning i gruppen. Presentera ledarna och pro-
grammet för kursen.

Deltagarna ska känna trygghet och få en 
uppfattning om vilka övriga deltagare är och 
varför de kommit till utbildningen. Skapa 
trygghet, skapa relationer i gruppen och att 
alla ska ha pratat inför de andra.

Att träna på framförande i samband med presen-
tationen och känna större trygghet i sitt ledar-
skap genom att utmana sig själv.

Övningar

•	 Blädderblock
•	 Minsta gemensamma nämnare
•	 Intervjua varandra
•	 Snörövning
•	 Frågor att lära känna varandra
•	 Rita skivomslag (MCU)

•	 Kolövningen
•	 Öde ö

•	 Tre påståenden
•	 Utifrån andras ögon

Mål
Efter kursen vill vi att deltagarna ska:

Göra/ 
Kunna tillämpa

Du vet vad du kan göra för att ta emot deltagarna 
och välkomna dem. Presentation av både leda-
re, deltagare, studieplan och Studiefrämjandet 
är viktigt på första träffen med en ny grupp. 

Du vet vad du kan göra för att ta emot del-
tagarna och välkomna dem. Presentation 
av både ledare, deltagare, studieplan och 
Studiefrämjandet är viktigt på första träffen 
med en ny grupp. 

Utmana sig själv och öka sin arena till förmån för 
sin fasad i sitt ledarskap. 

Känna/Uppleva
Vi vill att deltagarna ska känna sig välkomna till 
vår Ledarutveckling. Presentationsövningar är 
viktiga och får lov att ta tid.

Vi vill att deltagarna ska känna sig välkomna 
till vår Ledarutveckling. Presentationsöv-
ningar är viktiga och får lov att ta tid.

Större trygghet inför sin grupp.

Veta/Få insikt om

Vilka presentationsövningar vill du använda dig 
av och varför? Hur kan du göra för att deltagarna 
ska känna sig trygga och välkomna?

Hur påverkar presentationer gruppens fort-
satta process? 
Varför är det viktigt att lära känna varandra 
och öppna upp arenan?

Hur påverkar presentationer gruppens fortsatta 
process? 
Varför är det viktigt att lära känna varandra och 
öppna upp arenan?


