
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Tacktal

Steg: Ledarutveckling steg 3

Område: Ledarrollen

Tidsåtgång: 60 minuter

Material: Pennor, Papper

Syfte

Övningen syftar till att på ett lättsamt sätt få träna 

på framförande. Dessutom så får man en träning i 

att sätta ord på vad man tycker är bra med delta-

garna i den kurs man har. 

Denna övning kan med fördel användas som slut-

uppgift i Ledarutveckling steg 3. 

Be deltagarna skriva ett varsitt tacktal riktat till sina 

deltagare de har i sin studiecirkel.

När kursen är slut och det är dags att dela ut intyg 

från kursen, så får var och en möjlighet att läsa upp 

sitt tacktal. Om man inte vill, så räcker det att man 

säger TACK.

Så här går det till

Först av allt tilldelas alla i gruppen olika roller, ex-

empelvis:

•	 Förbundschef/verksamhetschef/kursledare eller 

annan som delar ut intyget.

•	 Någon/några personer som hissar flaggan

•	 Någon/några som gör en trumpetfanfar

•	 Några som är publik

•	 Några som är den närmast sörjande familjen 

som är riktigt stolta

•	 Någon hemlig beundrare

•	 Fotograf

•	 …

1. Du som är kursledare ropar upp ett namn i ta-

get. Exvis –Anna Johansson!

2. Publiken applåderar.

3. Trumpetarna trumpetar en fanfar.

4. Flaggan/flaggorna hissas

5. Anna Johansson går fram till förbundschefen 

som delar ut diplomet.

6. Anna Johansson håller sitt tacktal till all publik. 

Och vill man inte läsa upp sitt tacktal så går det 

bra att enbart säga ”Tack!”

7. Publiken applåderar; Den hemlige beundra-

ren kanske applåderar extra mkt, eller kanske 

springer fram och kramar, eller vad som känns 

bra. Familjen är överdrivet stolta! Fotografen 

fotar….

8. När Anna Johansson är färdig går hon tillbaka 

och gör sin roll hon tidigare tilldelats (flagghis-

sare, publik eller annat) och du som kursledare 

ropar upp nästa namn på listan och man börjar 

om från början igen.


