
Ledarpresentation mot deltagare  

- tips och exempel  

 Viktigt! Tänk på vilken målgrupp du ska hålla din presentation för! Det kan skilja mycket i 

mognad i de olika åldrarna. Fundera och samtala med din föreståndare eller en kollega om vilka 

delar som kan vara bra att anpassa mot olika åldrar.  

 Presentationerna hålls första 3 dagarna runt ett lägerbål inför 15-25 deltagare. 

Efter teamhelgen har du fått mycket ingångsvärden och feedback på din självpresentation. Nu är det 

dags för nästa steg i ditt planeringsarbete. Det är dags att pussla ihop de delar som du hade med från 

teamhelgen och väva samman det till en presentation till deltagarna. 

En presentation består av många olika delar. Försök tänka ut olika delar som du sedan kan väva ihop 

på ett sätt som gör det intressant att lyssna. Här är inledning och inramning viktigt. 

Exempel: 

- Ta fram en låda med personliga saker från ditt liv 

’’Nu ska ni få följa med mig på en tidsresa tillbaka i tiden, vill ni följa med?’’  

- Ta upp en bok och läs 

”Nu tänkte jag läsa en berättelse för er” 

Tycker du det är 

svårt att rama in din 

presentation? Be 

om hjälp och tips! 

Inför teamhelgen fick ni följande punkter att planera er presentation från. I detta dokumentet finns 

det lite förslag och exempel för varje punkt.  

 Barndomen 

 Rädslor/Rädslor du bemästrat 

 En stor sorg eller något som är/har varit jobbigt i ditt liv  

 En stor lycka/höjdpunkt i ditt liv 

 Vad saknar du när du är/kommer vara på kollo 

 Något som knyter dig till kollo 



 

Barndomen 

Syfte: 
 Gör deltagarna aktiva 
 Visa deltagarna att du har varit barn och inte bara vuxen 
 
Exempel: 
 Visa en personlig sak från när du var barn 
 Låt deltagarna gissa vad den saken betydde för din 
 Visa ett foto från när du var liten, skicka runt den 
 Visa en talang du lärde dig som barn, exempelvis jonglering 

En stor sorg eller något som är/har varit jobbigt i ditt liv 

Syfte: 

 Visa dig mänsklig 

 Få deltagarna att känna igen sig i dina sorger 

 

Exempel: 

 Visa en bild på en person som har dött och som du saknar 

 Visa en bild på dig under en tid där du var mobbad 

 Visa en bild på dig i skolan och berätta om när du inte kunde sitta still i skolan 

En rädsla som du lärde dig att bemästra 

Syfte: 
 Få deltagarna att kunna känna igen sig i dig 
 Visa dig mänsklig 
 
Exempel: 
 Visa en bild från när du badar 
 Berätta om din rädsla för att simma 
 Berätta vad som gjorde dig rädd 
 Berätta vad och hur som gjorde att du övervann din rädsla 



 

En stor lycka 

Syfte: 

 Ge deltagarna en inblick i vad som är värdefullt för dig  

 Använd en ny kinetik 

Exempel: 

 Visa en bild på en artist som du gillar 

 Sjung en låt från den artisten 

 Berätta sedan om en lycklig upplevelse i din uppväxt som du kopplar till den låten 

 Få deltagarna att sjunga eller klappa med 

Visa vad som gör att du vill vara på kollo 

Syfte: 

 Avsluta med glädje 

 Inspirera 

Exempel: 

 Fråga deltagarna varför de tror att du är där som ledare 

 Visa en teckning på det du gillar mest med kollo 

Visa vad du saknar när du är på kollo 

Syfte: 

 Visa dig mänsklig 

 Få deltagarna att känna att det är okej att ha 

hemlängtan 

 Trygghet 

Exempel: 

 Visa en sak som tillhör en person du saknar 

 Berätta att du är glad att känna den här saknaden för 

då älskar du någon 

 Fråga deltagarna vad de tror att du som ledare saknar 

när du är på kollo 

 Berätta vad du gör när du saknar någon  

TIPS! Avsluta alltid 

med ett positivt 

eller glädjefyllt 

avslut!  Ta ansvar 

för vilken känsla du 

lämnar hos 

deltagarna  

 


