
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Fördjupning och gruppövning film 1 Reflektera 
 
Reflektionsfasen består i att fundera vad som är er förenings grundläggande uppdrag. Ni behöver 
gemensamt definiera föreningens syfte och sedan samstämmigt kommunicera svaret på samma 
sätt i alla kanaler . Vad ska er förening göra? Vad gör föreningen unik? Vad skulle hända om ni 
inte fanns? Här kan värdegrund, vision och stadgar vara till hjälp.  
 
Nedan följer förslag på gruppövningar för steget Reflektera:  
 

 
 
Övning 1 – Är ni överens om ert uppdrag? 
1. Sätt er ner var och en med papper och penna.  

 
2. Föreställ er under tystnad att er förening inte fanns.  

Vad skulle det få för konsekvenser?  
Vilken skillnad gör ni i samhället?  
För vem är er existens viktig? 
Skriv individuellt ner vilket syfte er förening fyller.  
 

3. När alla skrivit klart kan ni sätta upp lapparna på väggen och genomföra en talarrunda i 
gruppen. Låt var och en berätta hur tankarna gått. Värdera inte svaren, utan ta del av 
bilden som målas upp.  
(Här kan den som leder övningen välja att t.ex. begränsa taltiden till två minuter per 
person. Om ni är en stor grupp, låt deltagarna redovisa för varandra i mindre grupper 
parallellt i rummet. Varje grupp kan sedan enas om en sak att lyfta upp i plenum.) 

 
4. När alla fått berätta om sina tankar diskuterar ni tillsammans.  

Vad är kärnan i den uppgift er förening har?  
Är ni samstämmiga eller splittrade?  
Går er bild av ert uppdrag i linje med värdegrund, vision och ändamålsparagraf?  
 

5. Fundera tillsammans på nästa steg. Behöver ni förtydliga ert uppdrag och förankra det 
hos fler, eller är ni redo att kommunicera samma sak redan nu? Diskutera tillsammans tills 
ni ringat in er förenings grundläggande uppdrag.  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Övning 2 - Hisspresentationen 
Om tid finns efter att ni gjort övning 1 kan ni kan ni gå vidare med följande övning:  
 

1. Utgå från ert resultat i övning 1 där ni ringat in er förenings grundläggande uppdrag.  
 

2. Jobba nu fram en så kallad hisspresentation. Föreställ er att ni är på väg in i en hiss och 
möter en person som är intresserad av er förening. Hur presenterar ni er verksamhet på 
några få sekunder? 

 
3. Arbeta i mindre grupper. Ta fram ett förslag på presentation per grupp . 

 
4. Dela med er av er hisspresentationer inför varandra. Uppmuntra, utveckla och ge 

varandra feedback.  
 

5. Här kan ni antingen avsluta med att ni nu tillsammans har en bank av bra presentationer 
att använda. Alternativt så presenterar ni hisspresentationerna skriftligen på väggen och 
genomför en vernissage där deltagarna får rösta fram den bästa presentationen. Sedan är 
ni redo att på liknande sätt berätta om er förening i alla kanaler och möten med andra. 
Kanske kan ni även använda presentationen som paroll på hemsidor och i material.  

 


