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Detta material är framtaget i samarbete med GR Utbildning • Pedagogiskt Centrum.

Om Sveroks studiecirkelmallar
Den här mallen ingår i en serie mallar för studiecirklar, som Sverok har tagit 
fram för att hjälpa dig som vill genomföra studiecirklar hos Studiefrämjandet.

Sverok är medlemsorganisation i Studiefrämjandet, som är ett av landets största 
studieförbund och finns över hela landet. Studiefrämjandet har ett brett utbud 
av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Inriktnin-
gen är främst natur, djur, miljö och kultur – framförallt ungdomskultur. 

Studiefrämjandet utgår från folkbildningens idé om demokrati och delak-
tighet.  Genom att stödja lärandet i föreningar, nätverk och organisationer 
bidrar Studiefrämjandet till att utveckla och förnya det lokala förenings- och 
kulturlivet. Konkret betyder det att studiecirklar kan få hjälp med studiemate-
rial, lokaler, studieplaner och annat praktiskt.  

När ni startar er första studiecirkel ska du ta kontakt med handläggarna på 
Studiefrämjandet så berättar de mer. På Studiefrämjandets hemsida (stud-
ieframjandet.se) kan du välja kommun och hitta kontaktuppgifter till ditt 
lokalkontor.

Mallen är upplagd så att du kan använda den som en steg-för-steg guide. Den 
börjar med enkla och praktiska begrepp följda av råd och tips inför varje 
cirkelträff. Här finns också praktisk information som kan vara bra att ha i 
kontakterna med Studiefrämjandet. 

Tänk på att folkbildning genom studiecirklar är något man gör tillsammans. 
Se mallen som en guide och ett stöd, men diskutera alltid tillsammans med de 
andra deltagarna, och med er kontaktperson, om hur ni kan använda den. På 
så vis kan ni utforma en egen cirkel, som handlar om just det som ni tycker 
är viktigt.
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CIRKELNS LÄNGD OCH OMFATTNING

Ni kan antingen använda materialet som det är 
med 5 träffar, eller utöka antalet träffar till fler om 
ni vill avsätta mer tid för ett ämne. 

 Den här cirkeln innehåller 5 träffar.

 Den här cirkeln innehåller _____ träffar.

Varje cirkelträff  är planerad till 3 studietimmar 
om 45 minuter, så varje träff  är 2 timmar och 15 
minuter. Även detta kan ni välja själv. Det viktiga 
är att ni totalt har minst 9 studietimmar och att 
varje träff  är minst 45 minuter lång. Prata med 
handläggaren.

 Varje träff  är 3 studietimmar.

 Varje träff  är _____ studietimmar.

Detta är endast för er planering, ni kan ändra 
antalet träffar och timmar under cirkelns genom-
förande.

SYMBOLFÖRKLARING
Sveroks studiecirklar är graderade efter hur författarna har 
bedömt ledarens förkunskapskrav. Givetvis bedömer du 
själv hur cirkeln passar just dig.

Nybörjare, cirkelmallen kan användas av alla.

Invigd, cirkelmallen är för dig som redan har ett 
intresse och vill utveckla detta.

Veteran, cirkelmallen riktar sig till dig som är 
erfaren och vill fortsätta att fördjupa dig inom ett 
speciellt område.
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Arrangera konvent
Förberedelser för cirkelledaren

FÖRBEREDELSER FÖR 
CIRKELLEDAREN
• Varje ny cirkel ska anmäla en cirkelledare till den 
kontaktperson som ni får på Studiefrämjandets 
kontor. 

• Cirkelledaren blir erbjuden att gå Studiefrämjan-
dets ledarutbildningar i fyra steg, som förkortas 
L1-L4. Utbildningarna är kostnadsfria och ger dig 
en mängd bra verktyg för att leda cirkeln, t ex när 
de gäller pedagogik och gruppmetodik.

Det finns många böcker om projektledning och 
arrangörskap som ger bra grund för studiecirkeln. 
Det är dock inte nödvändigt att läsa några av 
dessa för att kunna leda cirkeln. 

Några viktiga saker för den här cirkeln är att vara 
insatt i:

 Vilka olika typer av spelkonvent det finns 
och hur de fungerar.

 De olika metoderna som kommer att 
användas i cirkeln.

Olika spelkonvent
 Sök på nätet efter spelkonvent eller någon 

spelkalender. Läs om de olika konventen. 
Titta till exempel på: Gothcon, Prolog, 
Uppcon. Sök också på ”litet konvent” för 
att få en kontrast till de stora konventen. 

 SMART-modellen.
 För den ambitiösa: Boken Konsten att sätta 

smarta mål – och nå dem av Anna Jakobsson, 
Lund.

 För den som vill ha grundläggande 
kunskaper går det bra att söka på nätet efter 
förklaringar av modellen. 

Checklista för att 
komma igång:

 Samlat en grupp på minst 3, max 12 

deltagare

 Utsett en cirkelledare i gruppen

 Pratat med handläggare på 

Studiefrämjandet om studiecirkeln

 Diskuterat hur ni vill använda 

studiecirkelmallen.

 Blivit godkänd som cirkelledare

 Lämnat en anmälningsblankett och fått 

en närvarolista

Grundläggande kunskap om konventsarranger-
ande hittar du på:

 www.sverok.se/2009/11/23/ 
konventshandbok-fran-prolog

Ekonomihandbok (utgår dock från en viss typ av 
konventsarrangerande, men kan vara intressant 
läsning för den som är ekonomiansvarig):

 www.gogab.se/2009/ekonomihandbok-for-
spelkonvent
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Arrangera konvent
Översikt av cirkeln

Ni behöv
er:

 Minst en dator

 Pennor till alla

 Papper till alla

 Post-it-la
ppar 

ÖVERSIKT AV CIRKELN
Den här cirkeln handlar om att arrangera ett 
spelkonvent. Den vänder sig till en grupp eller till 
olika individer som vill skapa ett nytt spelkonvent. 
Cirkeln handlar om grundläggande planering för 
ett konvent och går inte in i detalj på de olika 
områdena. Det går alldeles utmärkt att utöka 
cirkelns olika delar till extra tillfällen. 

Genom den här cirkeln kan du lära dig bland 
annat:

 Grundläggande arrangörskunskap
 Att lägga upp en förankrad vision och 

smarta mål
 Att fördela tid, arbete och pengar utefter 

vad ni vill uppnå
 Att genom att sätta upp och rangordna 

kriterier göra de bästa valen

Studiematerial
Det är inte ett krav men fördelaktigt om 
deltagarna har tillgång till minst en dator och 
helst var sin under studiecirklarna. Utöver detta 
behövs pennor, papper och post-it-lappar. Det är 
fördelaktigt om deltagarna kan komma åt internet 
under cirkeltiden. 

Att tänka på som deltagare
Dröm stort och våga tro på era idéer. Studiecir-
keln ger er praktiska hjälpmedel för att komma så 
nära era visioner som möjligt.

Det är bra om du som deltagare är insatt i vilka 
typer av spelkonvent som finns redan innan 
studiecirkeln. Om det är möjligt så åk och besök 
olika konvent och också gärna konvent som inte 
är spelkonvent. 

Studiecirkeln kommer inte fungera som nog med 
tid och jobb för att skapa ett konvent utan lägger 
en god grund för att lyckas. 
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Arrangera konvent
Cirkelträff 1: Drömmar och visioner

CIRKELTRÄFF 1: DRÖMMAR 
OCH VISIONER
Träffen fokuserar på att skapa en grundvision att 
utgå från i konventsbyggandet. 

Inför träffen
Sök på internet efter spelkonvent och titta igenom 
olika hemsidor. Kolla upp hur deras program är 
upplagt, hur många deltagare de har och vad som 
krävs för att delta. Försök titta på åtminstone 
tre spelkonvent som är helt olika varandra till 
upplägg och storlek. 

Presentation 
Cirkelledaren presenterar hur cirkeln kommer 
att gå till, därefter görs en presentationsrunda av 
alla deltagarna. I rundan presenterar alla sig själva 
kortfattat och lägger fokus på att berätta vad deras 
mål och ambitioner är med att delta på cirkeln. 

Olika typer av konvent 
Gå igenom konvent ni känner till och/eller har 
varit på. Försök hitta så många olika typer av 
konvent som möjligt. Diskutera vad som skiljer 
konventen åt i upplägg (hur programmet ser ut, 
aktiviteterna, logistiken, deltagarantalet). Kom 
fram till vad ni ser som för- och nackdelar med 
de olika uppläggen. Sammanställ era tankar på ett 
större papper eller på en whiteboard. 

Mitt drömkonvent 
Alla deltagare funderar enskilt på hur deras 
drömkonvent skulle vara. Skriv ner tankar på 
post-it-lappar (en fras/ord per post-it-lapp).

 Exempel på post-its: brädspelsfokus, utveckling, 
queer, tävling, humor, familjärt, ekologiskt, m.m. 

Samla gruppen och lapparna vid ett bord och läs 
igenom dem. Om gruppen tillsammans ska skapa 
ett konvent så är det nu dags att formulera ihop 
lapparna till en fungerande vision. Observera att 
visionen kan bestå av flera delar, t.ex. en del om 
hur ni med ert arrangemang vill påverka spelhob-
byn, en del för hur ert interna arbete ska fungera 
och en del om vad deltagarna ska uppleva. 

Starta upp en digital dokumentationssamling för 
konventsarbetet (till exempel på google docs) och 
skriv ner visionen i ett dokument.  

Exempel: Ett nybörjarvänligt lajvkonvent som ska 
locka andra generationens invandrare att börja 
med lajv. Konventet ska vara öppenhjärtigt och ha 
fokus på äventyr och spänning. …

 Exempel på arbetsvision: Det interna arbetet i 
gruppen ska vara jämställt, lekfullt och förlåtande. 
Alla ska få testa att ta ansvar och bli litade på av 
gruppen. 

 Det här har träffen handlat om:

Att skapa en bred bild av hur ett spelkonvent 
kan se ut och sedan att bygga sin egen vision för 
konventet. 

Reflektionsstolarna
Sätt er i en ring på stolar med en stol extra. Läs 
upp följande påståenden, alla som håller med 
byter plats och de som inte håller med sitter 
kvar. De som bytt plats förklarar vad det var som 
gjorde att de bytte plats. Påståendena är dessa:

1) Jag har lärt mig något nytt under det här 
studietillfället (Följdfråga till alla som bytt 
plats: vad?)

2) Jag har ändrat min åsikt om något under det 
här tillfället. 

3) Vi har gått igenom något som jag redan 
visste under det här tillfället.

Fyll på med egna påståenden som passar gruppen. 
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Cirkelträff 2: Målsättningar och ramar

CIRKELTRÄFF 2: 
MÅLSÄTTNINGAR OCH 
RAMAR
Under träffen kommer ni sätta tydliga mål som 
ger er möjlighet att nå er konventsvision. 

Inför träffen
Tänk vidare på visionen, känns den helt rätt? 
Testa gärna att formulera om den, lägga till 
saker och ta bort saker.  Dokumentera de olika 
versionerna, detta görs förslagsvis på en plattform 
som alla har tillgång till, t.ex. google docs. 

Visionen fastställs
Gå igenom visionen en gång till och se över 
eventuella ändringar ni vill göra. Det är viktigt att 
alla delar och förstår visionen som ska jobba med 
den. En bra vision ska genomsyra hela arbetet 
från början till slut och ge fokus och mening. 

Var SMART
För att kunna nå visionen krävs det att arbets-
gruppen sätter upp mål och aktiviteter för att nå 
målen. En bra metod för att lyckas med att sätta 
bra mål är att använda sig av SMART-modellen. 

SMART-modellen säger att alla mål ska vara: 

 Specifika – så att målen är tydliga och alla 
förstår dem

 Mätbara – så att det finns något att mäta 
målet mot och så att du vet när du nått det

 Accepterade – så att alla är motiverade att 
jobba mot målet

 Realistiska – så att det blir lätt att se möjli-
gheten att nå fram

 Tidsbestämda – så att det finns en tydlig 
start- och slutpunkt

 Exempel på ett SMART mål: Konventet har 400 
deltagare varav minst 200 aldrig har lajvat innan. 

Exempel på mål som inte passar in i modellen:  
Konventet har många deltagare som inte lajvat 
innan.  

Steg 1: Börja med att bestämma er för olika 
områden inom vilka ni behöver sätta mål, tex: 
program, deltagare, marknadsföring, praktiskt osv.

Steg 2: Börja formulera mål. Tänk på att alla 
målen ska leda till att nå visionen. Glöm inte att 
dokumentera detta. 

Aktiviteter 
Nu har ni en stor mängd målsättningar som 
ni vill nå och för att komma dit måste ni göra 
saker. Gör nu en karta över aktiviteter som leder 
fram till att målen uppfylls. Det är inte viktigt att 
alla aktiviteter som ni behöver göra finns med i 
kartan, men de största bör finnas på plats. 

 Exempel: Besöka minst 4 fritidsgårdar och 
berätta om lajv  Konventet har 400 deltagare 
varav minst 200 aldrig har lajvat innan.

Tänk på att flera aktiviteter kan leda till samma 
mål, men alla mål måste ha minst en aktivitet. Rita 
en karta! Om ni inte hinner komma på aktiviteter 
så fortsätt med det mellan cirkeltillfällena.

 Det här har träffen handlat om:

Att sätta SMARTA mål och aktiviteter som leder 
fram till att målen uppfylls.  

Genomför “reflektionsstolarna”.
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Cirkelträff 3: Planer och strategier

CIRKELTRÄFF 3: PLANER 
OCH STRATEGIER
Här läggs underlag för budget och tidsplan för 
konventsarbetet. 

Inför träffen
Cirkelledaren behöver vara bekant med de olika 
mallarna och begreppen som kommer användas 
under träffen. Deltagarna bör ha god koll på de 
aktiviteter och mål som sattes upp under förra 
tillfället. Om de inte hann göra klart aktiviteterna 
ska de ha gjort det till detta tillfälle. 

Budget
Ni har nu konkreta mål och aktiviteter för att nå 
dem. Nu är det dags att lägga en budget för pro-
jektet. Här kan ni gå till väga på två sätt. Antingen 
har ni en summa som ni redan vet om och får 
fördela det ni har eller så ska ni räkna ut vad ni 
behöver. Om det är enligt alternativ två så är det 
bra att räkna ut två budgetar, en minimibudget 
och en önskad budget. 

Återgå till de olika områdena ni använde för att 
sätta era mål i cirkeltillfälle 2 och använde dem 
för att få fram era kostnadsställen. Här kanske ni 
märker att ni inte kommer ha råd att genomföra 
de aktiviteter ni bestämt, ändra då aktiviteten. 

Det finns många olika ställen att söka bidrag 
från för ert konvent och i och med att ni har 
formuleringar för visionen, målsättningarna och 
aktiviteterna så är stora delar av projektplanen 
redan gjord. Sverok har en lista över förslag på 
ställen där det går att söka bidrag från: 

 www.sverok.se/forening/bidrag/

Tidsplan 
Ni har tidsbestämda mål och aktiviteter satta. 
Nu ska detta struktureras om till en tidplan. 
Tidplanen ska svara på frågorna: Vad? När? Vem? 
Där vem syftar på vem som är ansvarig för att 
se till att uppgiften genomförs. Detta behöver 
inte innebära att det är den personen som ska 
genomföra uppgiften utan bara se till att den görs. 
Tidsplanen är ett levande dokument som ni under 
alla möten ska följa upp och hantera. Nöj er aldrig 
med att konstatera att något är försenat. Sätt i så 
fall nya tidsramar, ändra om uppgiften eller byt 
ansvarig person. 

Det finns olika mallar för hur en tidsplan ska se 
ut. Ett exempel är ett GANT-schema, som ni 
hittar mer info om här: 

 sv.wikipedia.org/wiki/Gantt-schema

Eller gör ett enkelt kalkylblad i Excel, Numbers 
eller dyl.

Uppgift Deadline Ansvarig Kommentar

Marknadsföring
Ett tips från affärsvärlden är att 2om du ska 
lyckas, lägg 80% av arbetet på marknadsföring”. 
För om ingen kommer på konventet, vad ska den 
andra arbetstiden tjäna till? 

Inom marknadsföring finns några viktiga frågor 
som ni bör börja med att ställa er (skriv ner 
svaren):

 Vilka är er målgrupp?
 Var finns de? Vilka informationskällor 

använder de sig av? Ex: Hänger på cafe 
Muren, läser bloggar om nördigheter, 
handlar på SF-bokhandeln, gillar ”sverok”-
sidan på facebook. 

 Hur gör andra liknande arrangemang för att 
marknadsföra sig?

Rangordna sedan olika kanalers påverkan på er 
målgrupp: social media (facebook, twitter, blog-
gar, forum, youtube, communities), trycksaker 
(affisch, klistermärken, visitkort, brev), annonser-
ing (tidningar, hemsidor, föreningsutskick),  
direktkontakt (förträffar, informationsträffar, 
häng på andra arrangemang där målgruppen är),  
traditionell media (reportage i tv, radio, tidning).

Rangordningen ligger till grund för att skapa 
en marknadsföringsplan för ert konvent. Det 
finns hur många roliga påhitt som helst som går 
att göra med marknadsföring. Fortsätt mellan 
studiecirkeltillfällena och spåna på hur just er plan 
ska se ut. 

 Det här har träffen handlat om:

Att skapa en budget och tidsplan för projektet. 

Att diskutera faktorerna som ligger till grund för 
konventets marknadsföringsplan, och genomföra 
“reflektionsstolarna”.
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Cirkelträff 4: Säkerhet, hygien och transport

CIRKELTRÄFF 4: 
SÄKERHET, HYGIEN OCH 
TRANSPORT
Träffen lägger stor fokus på lokal och att jobba 
med ideell arbetskraft, två stora praktiska arbet-
sområden inom arrangerandet av ett konvent. 

Inför träffen
Inför träffen bör deltagarna ha funderat på vad 
för typ av lokal som krävs för konventet. Ta gärna 
med några olika alternativ som ni tycker verkar 
lämpliga.

Lokaler 
Börja med att komma på bedömningskriterier för 
lokalen ni ska använda. Kriterierna kan tex vara: 
storlek, pris, plats, tillgänglighet, miljö, rums-
fördelning, utseende, parkering, m.fl. Rangordna 
därefter kriterierna i en fallande skala där 1 är 
viktigast. När ni sedan tittar på olika lokalalterna-
tiv ger ni dem betyg inom de olika kriterierna. Där 
1 är det bästa betyget och 5 är sämst.  Därefter 
kan ni multiplicera rangordningsvikten med 
betyget och därmed få ett slutbetyg på lokalen, 
det med lägst summa är det bästa alternativet. Se 
exempeltabellen nedan.

Skola Bibliotek Kulturhus

Pris 1 1 2

Storlek 4 4 4

Mysighet 3 5 1

Genom denna matris så blir det enklare att få en 
översikt över vilka som är de bättre alternativen.  
Men ni bör bara det ta med de alternativ som är 
genomförbara och inte lita blint på modellen. 

Arbetsmängd och kraft 
Hur bra ni än planerar så kommer det finnas my-
cket som behöver göras precis innan, under och 
efter konventet. Kartlägg de stora arbetsområdena 
och hur många personer som kommer behövas 

för att jobba med detta. Exempelvis: Vakta sovsal, 
dygnet runt i tre dygn, minst 8 personer. 

Arbetsledning
Efter att ni har räknat ut vad som behöver göras 
och hur många personer ni behöver ha till hjälp är 
det dags att börja leta reda på lämpliga personer 
för uppgiften. Både innan och under måste 
funktionärerna vara väl medvetna om vad som 
förväntas av dem och ha tillräckligt med informa-
tion eller tillgång till information för att kunna 
uppfylla förväntningarna. 

I god tid innan konventet bör ni ha svarat på 
följande frågor:

1)  Vilka personer söker vi efter?
2)  Hur ska vi söka efter funktionärer? 
3)  Hur ser vi till att alla funktionärer alltid vet 

vad de ska göra? 
4)  När har vi en genomgång för funktionär-

erna?
5)  Hur håller vi god ton under stressade 

situationer?
6)  Hur kan funktionärerna hjälpa till att 

förmedla konventets vision?
7)  Hur får vi motiverade och positiva funk-

tionärer? 
8)  Vad gör vi om vi får många avhopp från 

funktionärer tätt inpå konventet?
Det är viktigt att prata om gott ledarskap inom 
arrangörsgruppen. Om ni hinner göra det under 
studiecirkeltiden så ta er tid att diskutera vad 
det innebär att vara en bra ledare, speciellt med 
fokus på ideella sammanhang. Försök komma på 
konkreta saker som utmärker en bra ledare. 

 Det här har träffen handlat om:

Träffen har handlat om att kunna beräkna bästa 
möjliga lokal och diskutera frågan om arbetskraft 
under konventet. 

Genomför “reflektionsstolarna”.
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Arrangera konvent
Cirkelträff 5: Avslutning och sammanfattning

CIRKELTRÄFF 5: 
AVSLUTNING OCH 
SAMMANFATTNING
Under den sista träffen ska ni se över allt material 
som ni skapat under cirkeln och ge feedback på 
det. 

Inför träffen
Se till att alla dokument kommer med till den här 
träffen och titta gärna igenom materialet innan ni 
börjar. 

Sammanställning 
Under träffarna har ni gjort:

 Vision
 SMARTA mål
 Aktiviteter 
 Budget
 Tidsplan 
 Lokalbetygsättning
 Inventering av arbetsmängd 

Titta igenom och komplettera dessa. Gå igenom 
dem i gruppen och ge feedback på det ni gjort. 

Summering 
Gör en runda där alla svarar på dessa tre frågor:

1)  Hur har du upplevt studiecirkeln?
2)  Vad har du lärt dig?
3)  Hur vill du gå vidare?

Nästa steg
Formulera vad nästa steg är och se till att göra det.  
Hobbyn behöver fler bra spelkonvent! 

 Det här har träffen handlat om:

Att sammanfatta det som gjorts under studiecir-
keln och prata om hur alla kan gå vidare efter 
cirkelns slut. 

Reflektionsstolarna
Sätt er i en ring på stolar med en stol extra. Läs 
upp följande påståenden, alla som håller med 
byter plats och de som inte håller med sitter kvar. 
Des som bytt plats förklarar vad det var som 
gjorde att de bytte plats. Påståendena är dessa:

Den här sista gången handlar detta om hela 
studiecirkeln.

1)  Jag har lärt mig något nytt under den här 
studiecirkeln (följdfråga till alla som bytt 
plats: vad? Om personen lärt sig mycket nytt 
be den beskriva något av de viktigaste den 
lärt sig).

2)  Jag har ändrat min åsikt om något under 
cirkeln.

3)  Vi har gått igenom något som jag redan 
visste under cirkeln.

4)  Studiecirkeln har gjort mig till en bättre 
arrangör.

5)  Jag känner att jag fått de kunskaperna som 
jag behöver för att kunna arrangera ett 
konvent. 

6)  Jag saknade något under studiecirkeln.
7)  Jag känner mig motiverad att arrangera 

konventet jag planerat under studiecirkeln.

Fyll gärna på med egna påståenden som passar 
gruppen. 
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CIRKELADMINISTRATION

Innan cirkeln börjar
Tar du hjälp av det här studiematerialet har du 
redan mycket färdiggjort. När cirkeln ska börja 
kan du t ex  använda anmälningsblanketten som 
finns här. Den kan lämnas in till kontaktpersonen 
på Studiefrämjandet. I materialet finns också 
förslag på studieplan och ett färdigt upplägg. Låt 
dig inspireras att skapa en egen studieplan som 
passar er grupp.

Under cirkeln
Som cirkelledare ansvarar du för att gruppen 
följer de regler som finns och för kontak-
terna med Studiefrämjandet. Du ser t ex till 
att närvarolistan – som betraktas som juridisk 
handling – lämnas in påskriven i rätt tid och att 
en bara innehåller korrekta uppgifter. Om du är 
frånvarande någon gång måste en vikarierande 
cirkelledare utses som då ansvarar för att fylla i 
listan. 

När cirkeln är slut
Samla in och diskutera vid sista tillfället hur 
cirkeln har fungerat. Vad som gått bra och vad 
kan förbättras? Skriv gärna i rutan nedan efter att 
ha diskuterat.

 
PLUS

Vad har ni lärt er av cirkeln och varför?

 
MINUS

Vad skulle ni göra annorlunda till nästa gång och varför?

 
INTRESSANT

Gjorde ni någon upptäckt under cirkeln som ni inte hade räknat med?



ATT  VARA CIRKELLEDARE 
I STUDIEFRÄMJANDET
I en studiecirkel har alla deltagare ett medansvar, 
men cirkelledaren har ett särskilt ansvar för 
gruppen. Din roll är att utveckla och hålla ihop 
arbetet under cirkeln. Det är du som hjälper alla 
deltagarna att komma till tals och det är du som 
kan inspirera till nya infallsvinklar om ni har kör 
fast. Du ser också till att deltagarna hela tiden 
har inflytande över innehållet och över arbetets 
organisation under cirkelns gång.

I en studiecirkel är allas kunskap, erfarenheter 
och intressen lika värda. Det är deltagarna i 
cirkeln som gemensamt bestämmer vad cirkeln 
ska handla om. Starta därför med att prata om 
vad var och en vill få ut av cirkeln. Sedan kan ni 
komma överrens om ett gemensamt mål. Även 
om Cirkelns huvudämne är givet kan det finnas 
flera sätt att lägga upp innehållet.  

STUDIEFRÄMJANDETS 
ROLL
Innan cirkeln startar får du ett introduktionssa-
mtal med din kontaktperson på Studiefrämjandet. 
Samtalet ger dig möjlighet att sätta dig in i 
folkbildningens pedagogik, orientera dig om 
Studiefrämjandet och få svar på dina frågor. 

I samband med introduktionen får du också en 
inbjudan att delta i våra ledarutbildningar. Ta vara 
på den chansen! De kunskaper du får har du nytta 
av inte bara som cirkelledare utan även i andra 
sammanhang när du fungerar som ledare eller 
ingår i en grupp som ska uträtta något tillsam-
mans.

Studiefrämjandets roll är också att hjälpa dig med 
administration en av cirkeln och erbjuda en lokal 
om så behövs.

Som cirkelledare får du också en gratisprenumera-
tion på Studiefrämjandets tidning Cirkeln, där du 
kan läsa mer om vad som pågår i Studiefrämjan-
dets regi.

Tveka aldrig att vända dig till din kontaktperson 
om du behöver stöd och hjälp eller får problem 
i cirkeln. En av Studiefrämjandets viktigaste 
uppgifter är att fungera som ditt bollplank!
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CIRKELVARIANTER
Du kan givetvis genomföra den här cirkeln precis 
som den är beskriven i mallen, men en viktig del 
av Studiefrämjandets folkbildning är tanken om 
att man lär sig av varandra och själv är med och 
påverkar. 

Det enklaste sättet att själv variera cirkeln är att 
göra den längre eller kortare. Längden bestämmer 
ni själva, så länge det är minst 9 studietimmar 
totalt och minst 1 studietimme per tillfälle. 

På det här sättet kan ni anpassa cirkeln till grup-
pens behov. Ni kan till exempel välja att vid två 
tillfällen jobba med vissa moment därför att ni 
tycker att de är mer intressanta. Alternativt kan 
ni återkomma till ett moment som ni har varit 
igenom. Kanske vill ni prova samma moment 
som ni redan gjort, fast ändra förutsättningarna. 

Här får du några tips av cirkelskaparen om hur 
man lätt kan göra varianter av just den här cirkeln.

Förverkliga drömmar
I studiecirkeln presenteras verktyg för att gå från 
vision till verklighet. Alla drömmer om något, 
både stort och smått, och cirkeln passar bra för att 
börja förverkliga idéerna.

Arrangera på uppdrag av deltagarna 
Vi gör ofta arrangemang som bygger på arrangör-
ernas visioner. Istället skulle ni kunna bjuda in 
er målgrupp till den första och kanske den andra 
träffen. Låt dem vara med och sätta visionerna 
och målsättningarna. Sedan går ni vidare och 
förverkligar dem. 

Bygg dramaturgi
Skapa upplevelsevisioner för era spelare och ett 
intrignät som tydligt ger effekt mot målet. En bra 
dramaturgi bygger på mer än en stämningstext. 
Testa och använd modellerna för ett innovativt 
intrigarbete. 

Arrangera mer
Våga arrangera! Att arrangera ger ovärderliga 
kunskaper för framtiden både i jobb och privatliv. 
Bor du på ett ställe där det inte händer något kul? 
Arrangera saker själv, de vinner både du och andra 
på. Använd cirkeln för att arrangera en festival, 
en politikerträff  eller något annat som du brinner 
för. 

Text: Miriam Lundqvist





SVEROK ÄR SVERIGES STÖRSTA UNGDOMS-
FÖRBUND. 190 000 MEDLEMMAR I 1 200 
FÖRENINGAR ÖVER HELA LANDET SAMLAR, 
UTVECKLAR OCH SPRIDER SPELHOBBYN. I 
SVEROK STARTAR OCH DRIVER UNGDOMAR 
SINA EGNA FÖRENINGAR PÅ EGNA 
VILLKOR OCH SKAPAR VERKSAMHET 
TILLSAMMANS. ROLLSPEL, LAJV, 
BRÄDSPEL, FIGURSPEL, E-SPORT 
OCH LAN UTGÖR DE HUVUDSAK-
LIGA VERKSAMHETERNA 
BLAND MÅNGA ANDRA.


