MARCUS BRISSMAN

AVANCERADE BRÄDSPEL
Ett studiematerial om att speltesta och utvärdera BRÄDSPEL
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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. Inriktningen är främst natur, djur, miljö och kultur – framförallt ungdomskultur.
Studiefrämjandet utgår från folkbildningens idé om demokrati och delaktighet. 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 studiematerial, 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 (studieframjandet.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.

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.

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

INNEHÅLL

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.
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Den här cirkeln innehåller 5 träffar.
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Den här cirkeln innehåller _____ träffar.
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CIRKELTRÄFF 4: REGLER

10 CIRKELTRÄFF 5: VAD HAR VI LÄRT OSS?
11 CIRKELADMINISTRATION
12 BLANKETT: CIRKELLEDARUPPGIFTER
13 BLANKETT: DELTAGARLISTA
14 CIRKELVARIANTER
14 SLUTORD

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 genomförande.

Omslagsbild: Sveroks bildbank

avancerade Brädspel
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 Studiefrämjandets 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 mycket material att ta till som om
brädspel: tidningar, böcker, podcaster och
liknande. Här är några förslag att börja med:
www.boardgamegeek.com En sida som
besöks av alla brädspelare. Det finns info om spel,
en topplista och massvis med forumtrådar som
diskuterar allt inom brädspel.
www.bradspel.net En svensk samlingsplats
för brädspelare. Här finns framför allt forum men
även annat.

Checklista för att
komma igång:
3, max 12
Samlat en grupp på minst
deltagare
ppen
Utsett en cirkelledare i gru
Pratat med handläggare på
cirkeln
Studiefrämjandet om studie
a
Diskuterat hur ni vill använd
n.
alle
elm
cirk
studie

dare
Blivit godkänd som cirkelle
ett och fått
Lämnat en anmälningsblank
en närvarolista

www.speltidningen.se En svensk speltidning som innehåller artiklar och recensioner av
brädspel.
www.youtube.com/user/snicholson

Scott Nicholson är mycket kunnig inom brädspel
och föreläser och skriver mycket om ämnet. På
YouTube finns flera filmer om brädspel där han
går igenom, förklarar och tycker saker om dem.
Filmerna funkar som ett bra sätt att bekanta sig
med ett spel och man kan till och med lära sig
reglerna tillräckligt bra för att kunna spela genom
att se filmerna.
Patterns in Game Design, av Staffan Björk & Jussi
Holopainen. Boken går på djupet i spelmekaniker,
för den som verkligen vill gräva ner sig i hur spel
kan fungera. Mycket fokus ligger på elektroniska
spel, men de flesta spelmekaniker är allmängiltiga
nog att kunna projiceras på alla typer av spel.
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ÖVERSIKT AV CIRKELN
Den här studiecirkeln behandlar brädspel och
har till syfte att ge deltagarna en djupare kunskap
och insyn i ämnet. Genom att testa olika brädspel
och diskutera dem utifrån frågor i materialet skall
deltagarna tillsammans lära sig mer om hur man
kan spela brädspel, vilka typer av spel som finns,
specifika spelmekaniker inom brädspel och annat
som är intressant att tänka på och diskutera kring
ämnet brädspel. Deltagarna spelar spel tillsammans och vid varje tillfälle finns ett speciellt mål,
ett specifikt ämne att diskutera kring och tänka på
under tiden man spelar. Ofta spelas två olika spel
som sedan jämförs i diskussionen, utifrån exempelfrågor. Det handlar inte om att komma fram
till lösningar utan om att tillsammans analysera
vad brädspel är och hur de fungerar.
Genom cirkeln får du bland annat lära dig:
Analysera och diskutera brädspel.
Spela brädspel med ett kritiskt öga på
detaljer.
Utbyta tankar och idéer om brädspel med
andra intresserade.

Att tänka på som deltagare

Alla spelar inte brädspel på samma sätt. Det är
viktigt att respektera andras syn på hur man spelar
och ha tålamod med dem som inte spelar på det
sätt man själv är van vid. Det kanske till och med
går att lära sig något genom att studera andras
spelsätt. Tänk också på att många brädspelare tar
väl hand om sina spel, så respektera det och fråga
om det är okej att ha läsk, kaffe eller snacks som
till exempel chips med vid spelbordet.

er:
v
ö
h
Ni be till alla

Studiematerial

Förutom spel behövs inte så mycket material till
studiecirkeln. Deltagarna behöver papper och
penna för att kunna göra anteckningar. I övrigt
behövs de spel som skall spelas. Skrivmaterial
finns i bokhandlar och välsorterade dagligvarubutiker. Spel går att köpa på flera ställen, de största
butikerna i Sverige är bland andra:
SF-bokhandeln www.sfbok.se
Goblin games www.goblingames.se
Game maniacs www.gamemaniacs.se
Dragon’s lair www.dragonslair.se
Arcane www.arcaneonline.se
Collector’s point www.collectorspoint.se
World of Board games
www.worldofboardgames.com
Ibland finns även spel att låna på biblioteket,
eller genom lokala spelföreningar. Ett lätt sätt att
hitta spelföreningar i ditt område är via Sveroks
hemsida www.sverok.se.
Nedan följer en lista på de spel som nämns vid de
olika tillfällena.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 wonders
Agricola
Alhambra
Amun-Re
Arkham Horror
Blokus
Brass
Bridgetown races
Carcassonne
Caylus
Cleopatra and the
society of architects
Cyclades
Dominion
Dominion: Intrigue
Egizia
El Grande
Formula D
Giants
Gipf
Go
Infinite city

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Last night on earth
Le Havre
Mall of horror
Nightfall
Pitchcar
Power grid
Princes of Florence
Puerto Rico
Ra
Race for the galaxy
Rallyman
Schack
Shadows over Camelot
Shogun
Through the ages
Thunderstone
Traders of Genoa
Twilight struggle
Vasco da Gama
Wings of war
Zombiegeddon
Zombies

r
Penno
lla
r till a
Pappe
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CIRKELTRÄFF 1:
INTRODUKTION

Presentera Board game geek

Vid den här träffen lär deltagarna känna varandra.
Man går igenom vad syftet och tanken med
studiecirkeln är och tillsammans spelar man ett
första spel. Man får en mjukstart i hur träffarna
kommer gå till och får samtidigt en känsla för
vilka de andra deltagarna är och hur de spelar.
Deltagarna får också lära sig om Board game
geek, en webbplats som kan vara till stor nytta.

Inför träffen

Till den här träffen behövs ett spel valt från topplistan på Board game geek. Cirkelledaren skaffar
ett spel som passar antalet deltagare på studiecirkeln. Frågor att diskutera kring spelet finns nedan
och kan med fördel skrivas ut i förväg. Om
möjligt, använd en dator med Internetanslutning
för att kunna visa Board game geek-sidan. Det
är bra om cirkelledaren bekantat sig med sidan i
förväg. Cirkelledaren kan också behöva läsa in sig
på reglerna till det spel som skall spelas. Top tio
på Board game geek i skrivande stund är:
•
•
•
•
•

Agricola
Brass
Caylus
Dominion
Dominion: Intrigue

•
•
•
•
•

Le Havre
Power grid
Puerto Rico
Through the ages
Twilight struggle

Introduktion

Inledningsvis presenterar cirkelledaren studiecirkeln och berättar kort vad dess syfte är. En
sammanfattning av de olika tillfällena ges och
sedan en kort genomgång om vad den här träffen
kommer gå ut på.
Deltagarna, inklusive cirkelledaren får sedan
presentera sig själva. Man berättar vad man heter,
lite om sitt spelintresse och om sitt favoritspel.
Här kan en diskussion om olika spel uppstå, men
håll den i så fall kortfattad.

Board game geek är en mycket populär webbplats
för de som gillar brädspel. Om inte dator finns
på plats kan deltagarna på egen hand utforska
sidan som en hemuppgift till nästa tillfälle. Det
finns en lista över spelmekaniker på sidan som
kan vara värd att lägga lite extra tid på. Det är inte
nödvändigt, men håll gärna en kort diskussion
om vad spelmekaniker innebär. På sidan finns en
topplista som helt enkelt visar vilka spel som är
populärast, dvs fått bäst betyg av sidans besökare.
Nästa moment är att spela ett av dessa spel så en
extra titt på topplistan före det är lämpligt.

Spela spel från topplistan

Cirkelledaren har i förväg skaffat ett spel som nu
spelas. Detta är ett av de spel som är populärast i
brädspelskretsar just nu. Under spelets gång skall
deltagarna ha ett antal frågor i åtanke, som alltså
gås igenom före spelet börjar. Efter spelet gås
frågorna igenom i gemensam diskussion.
1) Är detta ett bra spel? Om ja, vad gör det till
ett bra spel? Om nej, varför tror ni att det
ligger så högt på topplistan?
2) Vilka utmärkande drag har spelet?
3) Vad är er upplevelse av spelet?
4) Vilka huvudsakliga spelmekaniker finns?

Hemuppgift

Deltagarna ska bekanta sig mer med Board game
geek och registrera sig som användare om de inte
redan är det. Uppgiften är sedan t.ex. att lägga
upp en bild, starta en tråd i forumet eller lägga
upp sin spelsamling. Vad man gjort redovisas
sedan på nästa träff.
Det här har träffen handlat om:
Deltagarna har nu lärt känna varandra. De har
börjat diskutera spel och har fått möjligheten att
analysera spelmekaniker och hur man pratar kring
spel. Deltagarna har även bekantat sig med Board
game geek och hur sidan är strukturerad.

Sveroks studiecirkelmallar
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CIRKELTRÄFF 2: SAMMA
SPELMEKANIK I OLIKA
SPEL
Den här träffen ställer två spel, som har liknande
spelmekaniker, i en jämförelse mellan varandra.
Deltagarna diskuterar vad som skiljer spelen åt
och hur skillnaderna påverkar spelupplevelsen.

görs och deltagarna diskuterar vad den mekaniken
innebär. Man kan också ha en kort presentation
och diskussion om de två spel som kommer
spelas. Man kan till exempel diskutera den valda
spelmekaniken och hur den fungerar; om man
spelat något av spelen tidigare och har åsikter om
dem; hur spelmekaniken kan fungera i olika spel
och vad man tror om de valda spelen.

Inför träffen

Spela spelen

Se hemuppgift i slutet av förra träffen. Cirkelledaren behöver inför den här träffen skaffa två spel
med liknande spelmekaniker. Ta gärna hjälp av
Board game geek för att hitta spel som kan vara
lämpliga. Cirkelledaren kan också behöva läsa in
sig på reglerna till de spel som skall spelas. Förslag
på mekaniker och spel är exempelvis:
Tile Placement: Spelarna placerar ut brickor
i förhållande till varandra. Exempel på
spel att jämföra: Carcassonne, Infinite city,
Alhambra.
Auction/Bidding: Spelarna deltar i budgivning eller auktioner. Exempel på spel att
jämföra: Princes of Florence, Cyclades,
Power grid.
Deck-building: Spelarna bygger upp en
kortlek att spela med under spelets gång.
Exempel på spel att jämföra: Dominion,
Thunderstone, Nightfall.
Simultaneous action selection: Spelarna
väljer samtidigt vad de tänker göra i rundan
och avslöjar det först när alla valt. Exempel
på spel att jämföra: Race for the galaxy, 7
wonders, Wings of war

Introduktion

Träffen inleds med att deltagarna redovisar
hemuppgiften från förra träffen. Låt alla berätta
kort om vad de gjort på Board game geek och
eventuella användbara funktioner de hittat.
Cirkelledaren presenterar sedan vad träffens tema
är. En presentation av den mekanik som valts ut

Det första av de två utvalda spelen spelas. Under
spelets gång skall deltagarna ha några frågor i
åtanke. Deltagarna besvarar själva frågorna och
gör anteckningar. Svaren ligger till grund för den
senare diskussionen. Frågor till båda spelen är:
1) På vilket sätt skiljer sig de båda spelen åt, i
förhållande till den gemensamma mekaniken?
2) Hur påverkar skillnaderna spelupplevelsen?
3) Vilket spel använder mekaniken bäst?
Varför?
4) På vilka andra sätt skulle mekaniken kunna
ändras? Hur skulle det påverka upplevelsen?
Det andra spelet spelas med samma frågor i
åtanke.

Diskussion

Deltagarna redovisar nu hur de svarat på frågorna
och diskuterar sina svar. Sätt er gärna i en cirkel så
att alla kan se varandra. De enskilda svaren ligger
till grund för diskussionen. Anteckna gärna vad
ni kommer fram till. Ställ frågor till varandra och
jämför svaren som kommit fram under spelandets
gång. Diskussionen kan ta vilken väg deltagarna
vill, men fokus skall ändå ligga på frågorna och
hur deltagarna besvarat dem.
Det här har träffen handlat om:
Deltagarna har fått jämföra två spel utifrån
spelens grundmekaniker och har diskuterat hur
dessa kan skilja spel åt, trots likheter. De har fått
en djupare förståelse för hur brädspel fungerar, i
förhållande till sina grundmoment.
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CIRKELTRÄFF 3: TEMA
Träffen fokuserar på vikten av tema i brädspel.
Tema innebär vad spelet handlar om, bakgrunden
och historien som spelet bygger på. Temat kan
vara invecklat eller enkelt, och vissa spel saknar
tema helt, vilket ofta kallas att de är abstrakta.
Hur stor roll spelar temat, vad spelet handlar om
för upplevelsen av spelet? Det finns två vägar för
deltagarna att gå: antingen spelar man två spel
med samma tema men olika regler, eller så spelar
man ett tematungt spel och ett utan tema alls.
Deltagarna diskuterar sedan skillnaderna.

Inför träffen

Cirkelledaren behöver inför den här träffen skaffa
två spel med samma tema, alternativt ett spel med
mycket tema och ett utan tema. Cirkelledaren kan
också behöva läsa in sig på reglerna till de spel
som skall spelas. Förslag på teman och spel är
exempelvis:
Zombies: Mall of horror, Zombies, Zombiegeddon, Last night on earth
Renässansen: Princes of Florence, Traders
of Genoa, El Grande, Vasco da Gama
Egypten: Egizia, Amun-Re, Ra, Cleopatra
and the society of architects
Rally: Pitchcar, Rallyman, Formula D,
Bridgetown races
Tematunga spel: Arkham Horror, Shadows
over Camelot, Giants, Shogun
Temalösa spel: Go, Schack, Blokus, Gipf

Introduktion

Cirkelledaren presenterar vad träffens tema är. En
presentation av det tema som valts ut (eller tema
mot temalöst) görs och deltagarna diskuterar vad
det innebär. Man kan också ha en kort presentation och diskussion om de två spel som kommer
spelas. Man kan till exempel diskutera det valda
temat; vilka andra teman som är vanliga; teman
man skulle vilja se mer av; om man spelat något

av spelen tidigare och har åsikter om dem; hur
tema kan påverka spelupplevelsen eller liknande.

Spela spelen

Det första av de två utvalda spelen spelas. Under
spelets gång skall deltagarna ha några frågor i
åtanke. Deltagarna besvarar själva frågorna och
gör anteckningar. Svaren ligger sedan till grund
för diskussionen senare. Frågor till båda spelen är:
1) Hur påverkar tema (eller avsaknaden av
tema) spelupplevelsen?
2) På vilket/vilka sätt skiljer sig spelen åt, i sitt
förhållande till temat?
3) Känns temat invävt i spelmekanikerna eller
känns det påklistrat i efterhand?
4) Skulle spelet kunna ha ett tema/ett annat
tema?
Det andra spelet spelas med samma frågor i
åtanke.

Diskussion

Deltagarna redovisar nu hur de svarat på frågorna
och diskuterar sina svar. Sätt er gärna i en cirkel så
att alla kan se varandra. De enskilda svaren ligger
till grund för diskussionen. Anteckna gärna vad
ni kommer fram till. Ställ frågor till varandra och
jämför svaren som kommit fram under spelandets
gång. Diskussionen kan ta vilken väg deltagarna
vill, men fokus skall ändå ligga på frågorna och
hur deltagarna besvarat dem.
Det här har träffen handlat om:
Deltagarna har behandlat ämnet tema i brädspel
och har fått djupare insyn i hur tema påverkar hur
vi ser på spelen vi spelar.
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CIRKELTRÄFF 4: REGLER
Träffen tar upp ämnet regler, hur de kan vara
skrivna och hur det påverkar spelandet. Man tar
också upp husregler och regeltolkningar. Deltagarna kommer läsa reglerna till två spel, förklara
reglerna för varandra och sedan spela för att se
om det uppstår några skillnader.

Inför träffen

Cirkelledaren behöver inför den här träffen skaffa
antingen två spel. Det bör vara simpla spel vars
regler går att läsa på ca 15-20 minuter och som
har en speltid på ungefär lika lång tid. Viktigt är
att inget av spelen har spelats av någon av cirkelns
deltagare, så vilka spel som skall väljas tas med
fördel upp på träffen före. Det kan vara bra om
flera exemplar av spelet skaffas, alternativt flera
uppsättningar av reglerna. Ofta går reglerna till
spel att hitta på tillverkarens hemsida, eller på
Board game geek.

Introduktion

Cirkelledaren presenterar vad träffens tema är.
Deltagarna delas upp i två grupper. Ena gruppen
läser reglerna till det ena spelet och andra gruppen
läser reglerna till det andra spelet.

Spela det första spelet

En av deltagarna förklarar reglerna för den andra
gruppen, som alltså inte läst reglerna till spelet.
De andra som läst reglerna lägger sig inte i förrän
den spelaren förklarat klart. De får då påpeka
skillnader i hur de uppfattat reglerna, om några
sådana finns. Sedan spelas spelet. Under spelets
gång skall deltagarna ha några frågor i åtanke.
Deltagarna besvarar själva frågorna och gör
anteckningar. Svaren ligger sedan till grund för
diskussionen. Frågor till båda spelen är:
1) Tolkade vi spelets regler olika?
2) Om ja, hur påverkade det vår uppfattning av
spelet?

3) Var reglerna tydligt skrivna? Kunde något
förbättrats?
4) Hur viktigt är det att reglerna är tydliga?
5) Hur viktigt är det med exempel för att
förstå ett spels regler?
6) Hur tror ni husregler och regeltolkningar
uppstår?
7) Skulle regeltolkningar kunna förbättras
genom enkla husregler?

Spela det andra spelet

Grupperna byter nu plats och en deltagare
förklarar reglerna för det andra spelet. Återigen
låter de andra som läst reglerna den deltagaren
förklara färdigt innan de påpekar skillnader. Det
andra spelet spelas sedan, med samma frågor i
åtanke.

Diskussion

Deltagarna redovisar nu hur de svarat på frågorna
och diskuterar sina svar. Sätt er gärna i en cirkel så
att alla kan se varandra. De enskilda svaren ligger
till grund för diskussionen. Anteckna gärna vad
ni kommer fram till. Ställ frågor till varandra och
jämför svaren som kommit fram under spelandets
gång. Diskussionen kan ta vilken väg deltagarna
vill, men fokus skall ändå ligga på frågorna och
hur deltagarna besvarat dem.

Inför nästa träff

På nästa träff skall deltagarna spela två spel
som de nu gemensamt skall bestämma sig för.
Förslagsvis får alla spelare ge förslag på sina
favoritspel och man röstar om vilka två spel man
skall ta.
Det här har träffen handlat om:
Deltagarna har diskuterat tolkningar av regler och
hur det kan påverka upplevelsen av spelet. Vikten
av väl skrivna regler har tagits upp och deltagarna
har tagit upp hur husregler och regeltolkningar
uppstår.
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CIRKELTRÄFF 5: VAD HAR
VI LÄRT OSS?
Träffen sammanfattar hela studiecirkeln. Deltagarna diskuterar vad de lärt sig och spelar två spel
de gemensamt kommit fram till. Diskussionen
handlar om vad som gör spel bra och hur man
kan använda det man lärt sig i studiecirkeln.

Inför träffen

Cirkelledaren skaffar fram de två spel som
bestämdes i slutet av förra träffen (eller så tar de
deltagare som har ett exemplar av spelet med sig
det). Cirkelledaren kan också behöva läsa in sig på
reglerna till de spel som skall spelas.

Diskussion

Deltagarna redovisar nu hur de svarat på frågorna
och diskuterar sina svar. Sätt er gärna i en cirkel så
att alla kan se varandra. De enskilda svaren ligger
till grund för diskussionen. Anteckna gärna vad
ni kommer fram till. Ställ frågor till varandra och
jämför svaren som kommit fram under spelandets
gång. Diskussionen kan ta vilken väg deltagarna
vill, men fokus skall ändå ligga på frågorna och
hur deltagarna besvarat dem. Diskutera även
hur studiecirkeln i allmänhet har fungerat, vad
som varit bra och vad som kunde ha fungerat
bättre. Eftersom det är sista gången, knyt ihop
säcken med lite allmänna reflektioner kring hur
studiecirkeln varit.
Det här har träffen handlat om:

Introduktion

Cirkelledaren presenterar vad träffens tema är.
Man har sedan en diskussion om hur studiecirkeln
gått och vad man lärt sig. Följande frågor diskuteras och ligger som underlag inför spelandet:

Deltagarna skall nu ha använt sig av vad de lärt
sig under studiecirkelns gång medan de spelat
ett par av sina gamla favoritspel. Hur har de nya
kunskaperna förändrat synen på spel? Vad tar
man med sig därifrån?

1) Vad har vi lärt oss?
2) Hur använder vi det vi lärt oss i vårt
fortsatta spelande?
3) Vad gör ett spel bra?
4) Vad är det med de spelen som valts ut som
gör dem bra?
5) På vilka sätt kan vi jämföra dessa spel med
de andra vi spelat under studiecirkeln?
Spela igenom båda spelen som valts ut och håll
frågorna ovan i åtanke när ni spelar.
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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.

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.

Under cirkeln

Som cirkelledare ansvarar du för att gruppen
följer de regler som finns och för kontakterna 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.
Vad har ni lärt er av cirkeln och varför?

PLUS

Vad skulle ni göra annorlunda till nästa gång och varför?

MINUS

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

INTRESSANT

Sveroks studiecirkelmallar

11

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 introduktionssamtal 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 tillsammans.
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 gratisprenumeration på Studiefrämjandets tidning Cirkeln, där du
kan läsa mer om vad som pågår i Studiefrämjandets 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!

ANMÄLNINGSBLANKETT/DELTAGARLISTA
STARTDATUM:

BERÄKNAT SLUTDATUM:

VECKODAG:

TID, FRÅN-TILL:

ANTAL TRÄFFAR

PERSONUMMER:

ÄMNE:

ORT

Blanketten kan fungera som underlag till Studiefrämjandet (lokala variationer förekommer). När cirkeln blivit godkänd får du en närvarolista i retur.

ADRESS:

E-POSTADRESS

LEDARE:

TELEFON/MOBIL

E-POST:

ADRESS, POSTNUMMER, ORT

TELEFON ARBETE/MOBIL:

NAMN

TELELFON BOSTAD:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LOKAL

PERSONNUMMER
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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 gruppens 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.
På de här sidorna får du några tips av cirkelskaparen om hur man lätt kan göra varianter av just
den här cirkeln.

Brädspel för recensenter

Studiecirkeln kan enkelt handla om vad man
studerar extra noga om man recenserar spel för
en tidning eller webbsida. Mer vikt läggs vid
hur spelet funkar i förhållande till andra spel,
att jämföra spel samt hur estetik och utförande
påverkar vad man tycker om ett spel.

Rollspel

Med lite ändringar kan studiecirkeln handla om
rollspel istället. Hur skiljer sig två rollspel med
samma tema, t.ex. superhjältar, fantasy, western
eller andra historiska bakgrunder? Hur påverkar
regelsystemet upplevelsen av ett rollspel?
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Fler mekaniker

Det går att lägga till fler mekaniker att testa. Fler
träffar kan handla om mekaniker och hur små
förändringar kan påverka upplevelsen av ett spel.
Brädspel delar ofta grundläggande mekaniker
men kan skilja mycket i genomförande. Hur
påverkar det?

Lära andra brädspel

Vad är viktigt när man skall lära någon annan
reglerna till ett spel? Fokus kan läggas på den
frågan under de andra momenten i studiecirkeln.
Det sker ofta missförstånd när regler förklaras i
andra eller tredje hand och husregler blandas ofta
in.

Skapa egna brädspel

Med lite förändringar kan mer vikt läggas vid
förändring och skapande av egna regler. För att
skapa egna spel är det en fördel om man förstår
hur andra spel fungerar, vad som är bra och vad
som är mindre bra. Genom studiecirkeln lär man
sig vad som är bra att tänka på om man vill skapa
egna spel.

Text: Marcus Brissman
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