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”ibland	  är	  det	  svårt	  att	  på	  egen	  hand	  se	  skogen	  för	  bara	  träd…”	  

	  

Det goda mötet - två varianter på en annorlunda presentation 
	  
Inledningen	  på	  ett	  möte	  är	  som	  du	  säkert	  vet	  av	  stor	  vikt	  för	  det	  fortsatta	  enga-‐
gemanget	  och	  delaktigheten.	  Kan	  man	  hitta	  annorlunda	  sätt	  (som	  dessutom	  bju-‐
der	   upp	   till	   dans…)	   att	   inleda	  mötet	   på	   som	  väcker	   lust	   och	   nyfikenhet	   så	   har	  
man	  kommit	  en	  bra	  bit	  på	  väg…	  
	  
Här	  finner	  du	  två	  varianter	  till	  den	  vanliga	  presentationsrundan.	  Välj	  ut	  en	  som	  
du	  tycker	  passar	  till	  ditt	  nästa	  möte	  och	  testa.	  Lek	  och	  låt	  din	  nyfikenhet	  tänja	  på	  
ramarna	  och	  vips	  kanske	  du	  hittar	  ett	  ännu	  bättre	  och	  roligare	  sätt	  att	  presen-‐
tera	  varandra	  på.	  
	  

Det här är min nyckelring 
Det	  här	  är	  en	  enkel	  variant	  av	  presentation	  som	  samtidigt	  kan	  bidra	  till	  att	  du/ni	  
får	  en	  mer	  personlig	  presentation	  (om	  du	  som	  mötesledare	  väljer	  det	  då	  du	  kan	  
sätta	  ramarna	  i	  din	  egen	  presentation).	  
	  
Gör	  så	  här:	  
• Be	   deltagarna	   att	   ta	   fram	   sina	   nycklar/nyckelringar	   (samtidigt	   du	   tar	   fram	  

och	  visar	  din	  egen).	  
• Du	  börjar	  med	  att	  presentera	  de	   tre	  viktigaste	   (har	  du	   färre	   så	  är	  det	   så…)	  

nycklarna	  på	  din	  nyckelring.	  	  
• Berätta	  var	  nycklarna	  passar	  och	  varför	  de	  är	  viktiga	  för	  dig.	  Beroende	  på	  tid	  

och	  andra	  förutsättningar	  så	  väljer	  du	  här	  hur	  mycket	  du	  vill	  brodera	  ut	  och	  
hur	  personlig	  du	  vill	  vara	  (du	  sätter	  ju	  ribban	  för	  de	  andra	  deltagarna).	  	  

	  
Ju	  mer	  humor	  du	  väver	  in	  i	  din	  presentation	  desto	  roligare	  blir	  presentationsru-‐
nan.	  
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Tändstickan 
Har	  du/ni	  begränsad	  tid	  och	  vill	  att	  alla	  ska	  få	  lika	  mycket	  tid	  till	  sin	  presentation	  
så	  är	  Tändstickan	  en	  bra	  variant.	  Den	  passar	  även	  bra	  under	  den	  mörkare	  delen	  
av	  året	  när	  det	  kan	  vara	  mysigt	  med	  lite	  ljus…	  
	  
Gör	  så	  här:	  
• Om	  du	  börjar	  med	   att	   presentera	  dig	   (för	   att	   bryta	   isen…)	   så	   tänder	  du	   en	  

tändsticka.	  	  
• Under	  tiden	  tändstickan	  brinner	  berättar	  du	  om	  dig	  själv.	  	  
• När	  den	  slocknar	  så	  är	  det	  dags	  för	  nästa	  deltagare	  att	  presentera	  sig.	  	  
• Skicka	  tändsticksasken	  runt	  i	  gruppen.	  
	  
	  
	  

 

Tveka inte att höra av dig med eventuella frågor eller funderingar 
	  
Disposito	  AB	  
Mikael	  Källman	  
Hasgården	  Sveden	  27b	  
790	  23	  Svärdsjö	  
	  
Tel:	  0768	  –	  48	  44	  41;	  e-‐post:	  mikael@disposito.se	  	  ,	  hemsida:	  www.disposito.se	  	  


