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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.
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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.

13 BLANKETT: DELTAGARLISTA
14 VARIANTER PÅ DEN HÄR CIRKELN
15 SLUTORD

Detta är endast för er planering, ni kan ändra
antalet träffar och timmar under cirkelns genomförande.
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Figurmålning
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.
Du som har valt att leda studiecirkeln ”Studiecirkel i figurmålning” bör ha grundläggande
kunskaper i figurmålning. Du bör också vara
beredd på att inför varje träff söka kunskap i
ämnet via exempelvis tidningar eller internet.
Framför allt internet är en outsinlig källa för både
inspiration och instruktion. Ett tips är att prova
de olika momenten i studiecirkeln själv före varje
träff, särskilt om det handlar om ett moment som
du inte har provat tidigare.

Tips på litteratur
Månatliga tidskrifter t.ex. White Dwarf, Games
Workshop, Miniature Wargames, Atlantic Publishers,
Wargames Illustrated, Battlefront. Dessa innehåller
ofta målningsinstruktioner för figurmålning
och har alltid en mängd inspirerande bilder och
material.

skaffa det material och de figurer som behövs är
specialistbutikerna runt om i Sverige. De flesta
av dessa butiker säljer även över internet om man
inte kan finna någon i sitt närområde.
Konstnärsbutiker. Ofta kan man hitta
mycket bra kringutrustning för målande i dessa
butiker, t.ex pipetter, målarpaletter, underlägg
och skärverktyg. Här kan man också ofta hitta
alternativa färger och substanser att experimentera med när man kommit en bit på vägen i sitt
figurmålande.
Byggvaruhus och akvarieaffärer. Det går att
hitta material som är användbart för figurmålning
i nästan vilken butik som helst om man har lite
fantasi. Byggvaruhus och akvarieaffärer är två
exempel på butiker där man kan hitta exempelvis
material att använda för modifikation av sina
figurer, t.ex. ståltråd och plåtnät eller strömaterial
som sand/grus/sten till figurernas baser.
Specialistbutiker för modeller och
miniatyrjärnvägar. Många av de material
och färger som används för modellbygge och
miniatyrjärnvägar kan med fördel användas även
vid figurmålning.

Foundry Miniatures painting and modelling guide
och Kevin Dallimore’s Painting and Modelling guide:
Master class, Kevin Michael Dallimore.
www.awesomepaintjob.com En av
många internetsidor som erbjuder tips och
instruktionsvideor för figurmålare.

Tips på var man kan hitta målarutrustning
och figurer:
Specialistbutiker för roll- och figurspel.
Den kanske mest naturliga källan för att inför-
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Figurmålning
Översikt av cirkeln

ÖVERSIKT AV CIRKELN
Figurmålning är en kreativ hobby som kan utföras
enskilt såväl som i grupp. Fördelen med att måla
figurer tillsammans med andra är att man kan föra
en diskussion och få konkreta råd och respons om
olika målningstekniker och material (såsom färg,
penslar osv) under det pågående arbetet. Detta
kan fungera mycket utvecklande och bidra till en
”snabbare” inlärningskurva än enskild övning.
Denna studiecirkel är fokuserad kring figurmålning av skalenliga modeller/figurer (i studiecirkelmaterialet utgår vi ifrån 28mm figurskala då
denna är betydligt vanligast). Cirkeln kan ses som
en generell genomgång av olika målningstekniker
och grundpresentation av det material som den
intresserade kan tänkas behöva. Flera av studiecirkelmomenten kan kräva en del självständigt arbete
mellan träffarna.

Genom den här studiecirkeln får du möjlighet att
tillsammans med andra:
Diskutera olika aspekter av figurmålning,
allt ifrån målnings- till basningstekniker och
material.
Fördjupa din praktiska och teoretiska
kunskap om figurmålning.

Studiematerial

Figurmålning är en hobby som kräver en hel
del omtanke kring material och utrustning.
För genomförandet av denna studiecirkel så
behöver varje deltagare ha ett antal figurer att
måla (förslagsvis 5-10 stycken) samt penslar,
palett och färger avsedda för figurmålning
(inklusive grundfärg i sprayburk). Förutom detta
kan cirkelgruppen ha behov av en hobbykniv,
snabblim/superlim samt olika strömaterial som
sand, grus och modellgräs/buskar för basning
av figurerna. En del tekniker gör sig bäst och
blir lättare att utföra med extra utrustning såsom
färdiga ”washer” (se träff 3), konstnärsmedium
(eller trälim) för att späda färgens konsistens,

särskilda penslar som ”drybruschpenslar” (se
träff 3), färgpigment och spackel för basning och
”weathering” (se träff 4) samt små plastburkar
och flaskor för färgblandning. Lack för att göra
de färdiga figurerna mer slitstarka finns som spray
eller på burk (se träff 4).

Att tänka på som deltagare

Man skall vara medveten om att figurmålning är
en tidskrävande, men också en mycket givande
hobby. Du som deltagare behöver inte ha några
större förkunskaper inom området men ett intresse för modeller, figurer (historiska/realistiska
eller fantasyorienterade), modell/dioramabygge
eller figurspel är krav. Du bör också ha klart för
dig vilken typ av figurer som du vill måla och vilka
färdigheter som du vill utveckla. Inventera gärna
detta tillsammans med de andra cirkeldeltagarna
vid första träffen. I studiecirkelmaterialet finns
förslag på var du kan hitta representativa figurer
och målningsmaterial samt inspiration. Även om
denna studiecirkel är orienterad kring målning av
figurer i 28mm skala kan du som deltagare med
fördel välja en annan skala om den känns mer
tilltalande. Det krävs också att du som deltagare
har tillgång till figurer och målningsmaterial.
Vidare så rekommenderas att deltagarna håller
en levande diskussion och ger varandra respons
och tips under det pågående målningsprojektet.
På samma sätt kan det vara givande att söka
inspiration genom litteratur och internet mellan
träffarna (inspirationstips finns i cirkelmaterialet).
Om du målar figurer för diorama (miljö- och
landskapsbygge kombinerat med figurer) eller
figurspel rekommenderas att du deltar i aktuella
studiecirklar gällande detta. Avslutningsvis är
det viktigt utifrån ett lärandeperspektiv att du
dokumenterar och delger dina framsteg och
tankar gällande de träffar och moment som du
kommer att genomföra i denna studiecirkel.
Denna reflektion görs lättast med penna, papper
och kamera och kommer att utgöra grund för
kommande slutdiskussion.

Sveroks studiecirkelmallar
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Figurmålning
Cirkelträff 1: Introduktion till figurmålning

CIRKELTRÄFF 1:
INTRODUKTION TILL
FIGURMÅLNING
Den inledande träffen fokuserar på att introducera ämnet samt att gemensamt diskutera material
och aktuella figurer.

Inför träffen

Som cirkelledare eller deltagare så kan det vara
bra att, om du inte redan har det, skaffa dig en
översikt om figurmålning. Detta kan med fördel
göras med hjälp av de internetlänkar eller tryckta
material som finns föreslagna i studiematerialet.
I annat fall så är internet ett bra verktyg för
informationssökning. Det kan även vara bra och
inspirerande att besöka någon lokal hobbyaffär
där figurer säljs. Dessa drivs ofta av entusiaster
och låter ibland sina kunder sitta och måla i en
iordningställd ”hobbyhörna” i butiken.

Presentation av studiecirkelns
upplägg

Cirkelledaren börjar med att presentera studiecirkelns intention, upplägg, planering, antal träffar
och vad som kommer att behandlas vid varje
cirkelträff. Alla deltagare skall ha en god bild av
ovan nämnda delar. Det är också viktigt att varje
deltagare får tillfälle att uttrycka sina förväntningar på studiecirkeln. Dessa kan skrivas ner och
återkopplas i den avslutande träffen.

Utrustning & arbetsmiljö

Penslar - 3 till 4 bör räcka från stl 2 till 00
och möjligtvis en ”drybruschpensel”.
Färg - rekommenderat är att inhandla ett
”Starter set” med de flesta grundfärger.
Basningsmaterial - sand, grus, modellgräs
eller annat strömaterial (”växtlighet”).
Viktigt är också att ha en diskussion kring
arbetsmiljö. Figurmålning förutsätter tillgång till
bra ljus och en bekväm sittställning. Vidare så
jobbar många figurmålare med förstoringslinser
eller ”juvelerarglasögon”.

Val av figurer

Deltagarna skall välja vilka figurer som de vill
måla. Det finns en uppsjö av figurer att välja
mellan, allt från fantasyinspirerade till historisk
realistiska figurer. Alla representerade i olika
skalor (förslag på var dessa kan hittas finns i
cirkelmaterialet). När man valt vilken typ av
figurer som man vill måla skall man ha i åtanke att
inhandla ett antal (ca 5-10 st) då studiecirkeln ska
göra att deltagarna får tillfälle att prova flera olika
målningstekniker.
Det här har träffen handlat om:
Som avslutning på träffen går cirkelledaren
igenom vad som behandlats och sammanfattar
eventuella beslut som tagits. Deltagarna har haft
en diskussion kring målningsmaterial, figurer
och förväntningar på studiecirkeln. Efter denna
cirkelträff skall deltagarna ha fått förståelse
för hur studiecirkeln är uppbyggd och hur den
kommer att genomföras.

I detta moment diskuterar gruppen vilket
material som behövs för att kunna genomföra
studiecirkeln. Rekommenderat är att cirkelledaren
styr diskussionen utifrån de förslag som finns
presenterade i underkapitlet ”Studiematerial”.
Förmodligen kan deltagarna klara sig utan delar
av det föreslagna materialet (eller så inhandlas/
ordnas det med samköp) men centralt är:
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Figurmålning
Cirkelträff 2: Att förbereda sin figur & basmålning

CIRKELTRÄFF 2: ATT
FÖRBEREDA SIN FIGUR &
BASMÅLNING
Denna träff behandlar hur man förbereder figurerna för målning, hur man grundmålar figurerna,
hur man arbetar med figurmålningsfärger samt
basmålning av figurerna (s.k. ”blockmålning”).

Inför träffen

Samtliga deltagare bör inför denna träff ha
införskaffat de figurer som de tänkt använda i
studiecirkeln, samt tillräckligt med utrustning och
färg för att kunna påbörja figurmålningen. En
sprayburk för grundmålning bör ha införskaffats
gemensamt till gruppen.

Förberedelse av figurerna innan
målning

Innan man kan börja måla sina figurer måste
figurerna ofta förberedas. Som del av dessa
förberedelser bör man: skrapa bort överflödigt
gjutskägg och gjuttappar, tvätta figurerna med
tvål och vatten, montera figurerna och till sist
grundmåla figurerna. I detta skede kan man också
modifiera sina figurer om man så önskar, t.ex.
skära av och vinkla om en arm eller byta ut ett
huvud. Till grundmålningen använder man med
fördel en sprayburk med speciell grundfärg. Låt
deltagarna diskutera sitt val av modeller och vilka
förväntningar de har på hur de skall måla dem.
Diskutera även betydelsen av att förbereda modellerna riktigt och betydelsen av att grundmåla.

la färgerna för att få önskvärda nivåer på dessa tre
faktorer. Exempelvis kan man gå igenom hur man
påverkar tjocklek och torkhastighet med hjälp av
t.ex. vatten, medium eller andra substanser (d.v.s.
att man späder färgen med annan vätska). Det kan
till och med vara en bra idé att olika deltagare i
cirkeln använder olika märken av färg så att man
kan testa och se skillnaden mellan dem. Diskutera
hur färgens konsistens och egenskaper påverkar
målningen. Kan man använda färgens olika
egenskaper och utspädning för att skapa speciella
effekter?

Att basmåla sina figurer

I detta moment skall deltagarna måla basfärgerna
på sina figurer. Eftersom studiecirkeln skall visa
olika tekniker så måste man här föregå träff 3.
Förslagsvis så basmålar man sina figurer olika
beroende på vilken teknik man senare tänker
prova på dem, men generellt så målas figuren med
en basfärg som ligger något mörkare i nyans än
den färg som man vill uppnå på den valda delen
av figuren. Titta gärna igenom teknikerna i träff
3, där finns tips kring hur basmålningen kan göras
för respektive teknik.
Det här har träffen handlat om:
Efter denna studiecirkelträff så har deltagarna
fått lära sig hur man förbereder både figurer och
färger för målning. Vidare har man påbörjat själva
figurmålandet och fått diskutera val av både figur
och färg.

Förberedelse och färger

Det finns många olika färgmärken för figurmålning vilka kan köpas i särskilda hobbyaffärer.
Det är viktigt att gå igenom hur färger beter sig
när man målar med dem. Det är framför allt
tre faktorer i färgen som påverkar målningens
resultat; tjocklek, täthet (”genomskinlighet”) och
torkhastighet. Lär deltagarna hur de skall behand-

(A) Monterad figur (B) Grundmålad figur (C) Blackliningteknik (D) Ljus basmålning
(E) Washteknik (F) Mörk grundmålning (G) Drybrushteknik (H) Highlightteknik
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Figurmålning
Cirkelträff 3: Målningstekniker

CIRKELTRÄFF 3:
MÅLNINGSTEKNIKER
Denna träff behandlar fyra olika tekniker som
man kan använda för att få ett bra resultat när
man målar figurer. Deltagarna får under denna
träff stifta bekantskap med och prova på ett antal
av dessa tekniker.

på en trestegs highlight där man använder två
ljusare nyanser utöver en mörkare basfärg för att
accentuera detaljer i figuren. Den andra tekniken
är s.k. blacklining där målaren lämnar (eller målar
till) en svart linje mellan figurens olika fält (som
mellan mantel och rustning t.ex.). Det kan vara
värt att notera att dessa båda tekniker kräver en
viss träning för att man skall bli duktig på dem.

Inför träffen

Drybrush & Diskussion

Inför träffen bör deltagarnas figurer vara
basmålade så att man direkt kan prova olika
tekniker på dem. Resultatet blir ofta bättre om
man ser till att ha särskild utrustning för ändamålet, exempelvis kan nämnas färdigblandade
s.k. ”washer” eller lite större penslar för s.k.
”drybrush”-teknik.

Washteknik

Den kanske vanligaste och mest grundläggande
tekniken som används av figurmålare är s.k.
”wash”, en färgblandning av färg hårt utspädd
med vatten och ibland också med bindande
vätska. Den finns att köpa färdigblandad eller
blandas själv. Denna metod handlar egentligen
inte så mycket om teknik, utan mer om material
och färgkunskap. Låt gärna deltagarna prova att
göra egna washer med hjälp av färg. Wash appliceras över hela figuren med pensel, och blandas
i en mörkare nyans än det färgfält som skall
”washas”. När färgen torkat så har den fått fäste i
fördjupningar och skrevor på figuren och skapar
på så sätt skugga och djup. Då denna teknik har
ganska lång torktid så är det lämpligt att börja
med denna metod för att senare återkomma och
titta på resultatet när figurerna torkat.

I moment 3 kan deltagarna prova på drybrush
teknik. Vid denna teknik använder man en pensel
som torkats ren från nästan all färg. Sedan drar
man penseln hårt över figuren så att färg hamnar
på figurens upphöjda delar för att framhäva
skuggning. Denna teknik upprepas med succesivt
ljusare nyanser. Det är en fördel om deltagarna
använder speciella penslar när de övar drybrush
eftersom den tekniken sliter väldigt hårt på
penseln. Efter att deltagarna provat på drybrush
så kan man summera upp de olika teknikerna man
lärt sig under dagen och ha en diskussion om hur
deltagarna upplevde de metoder som prövats.
Tänk på att man ofta använder olika tekniker på
samma figur för att uppnå bästa effekt. Diskutera
gärna vilka förutsättningar eller situationer som
passar vilken teknik bäst.
Det här har träffen handlat om:
Träff 3 har handlat om att lära sig och prova på 4
olika tekniker för figurmålning. Man har även fört
en diskussion kring när och hur man kan använda
dessa tekniker.

Highligt & Blackliningteknik

Deltagarna kan här prova på två tekniker som
kräver lite mer fingerfärdighet än i moment 1.
Den första tekniken är s.k. highlighting och avser
att man målar succesivt ljusare fält där ljus faller
naturligt på figuren. Förslagsvis kan man prova
Figur under målningsprocess. Från basmålning till wash och upprepad drybrush.
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Figurmålning
Cirkelträff 4: Basning, ”weathering” & lackning

CIRKELTRÄFF 4: BASNING,
”WEATHERING” &
LACKNING
På träff 4 är det dags att basa den figur som man
målat med valt strömaterial. Träffen behandlar
också hur man skapar effekter såsom rost och lera
på sina figurer och hur de permamenteras genom
lackning.

Inför träffen

Inför träffen är det nödvändigt att ta med sina
målade figurer, basnings- och effektmaterial,
trälim eller konstnärsmedium samt lack (spray
eller flaska).

Basning av figurer

Figuren basas utifrån den miljö som figurmålaren
haft i åtanke under målningsprocessen.
Variationen på baser spänner över ett stort fält
- alltifrån skogsmark och fält till vintermiljö och
öken, eller mer fantasybetonade miljöer. Diskutera
i gruppen och få uppslag om hur man som
deltagare vill basa sin figur och vilken effekt som
man vill uppnå. En bra basad figur ger modellen
”en snygg inramning” och bidrar oerhört till
figurens helhetsintryck. Det kan vara bra att tänka
på att bygga upp basen i olika nivåer, dvs att man
applicerar gräs, buskar och stenar i olika höjd. När
man basar börjar man vanligtvis med att montera
någon form av hårt strömaterial (sand, grus eller
en blandning av bägge) på basen med trälim eller
medium. Många figurmålare applicerar också
någon form av sceniskt material (ex stenformationer, trästubbar etc) i detta stadium. Sedan
målas basen med samma tekniker som figuren.
Ett tips är att utgå ifrån en inspirationsbild/foto
av den miljö som man vill att basningen skall
representera. När basen och sceniskt material är
målat kan man applicera modellgräs, foliage och
annat flockmaterial på basen (görs med vattenutspädd medium eller trälim). Modellgräs finns
i olika fabrikat och typer/färger – alltifrån ”static

grass” som ”ställer sig” efter applikation, till gräs
på en ”limplatta” som monteras med en limklick.
Flock avser marktäckande material och foliage är
”ihopklumpade” buskrepresentationer.

Effekter & Weathering

Effekter och ”weathering” bidrar till att göra
figuren mer levande och avser applicering av
exempelvis rost på rustning och vapen, lerstänkta
stövlar osv. Detta kan uppnås med en uppsjö av
tekniker och material. Vanligast är färgpigment
(pulver) och olika typer av wash eller färgat
spackel. Även i detta moment är det viktigt
att tänka på vilken effekt som man vill uppnå
och diskutera i gruppen hur detta kan utföras.
Pigment och spackel appliceras med pensel på
”utsatta områden” på figuren. För washning se
träff 3. I detta moment är det bra att tänka på att
”less is more” så att figurens målning bibehålls.

Efterbehandling

Görs lättast med spraylack. Vanligast sprayar man
först på ett lager med glansig och mer beständig
lack för att fortsätta med ett lager matt lack för att
tona ner glansigheten. Det finns även produkter
som målas på figuren med pensel. Tänk på att
applicera flera tunna lager med lack då en tjock
yta förstör figurens målning och att du lackar i en
välventilerad och normaltempererad fuktmiljö.
Det här har träffen handlat om:
Deltagarna har haft tillfälle att diskutera basnings- och effekttekniker och applicerat detta på
sin modell.

Figur under basningsprocess. Basen behandlad med sand och grus som
målats med drybrushteknik och som sedan monterats med static grass,
grass tufts samt foliage. Sista bilden visar weathering på kappa som
utförts med färgpigment (sandfärgat på nedre delen av kappan).
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Figurmålning
Cirkelträff 5: Reflektion och sammanfattning

CIRKELTRÄFF 5:
REFLEKTION OCH
SAMMANFATTNING

Figurvernissage

Denna avslutande träff fokuserar på reflektion
kring hur deltagarna upplevt studiecirkeln och
cirkelträffarnas moment.

Varje deltagare ställer upp sina figurer för allmän
beskådan och presenterar vilka målningstekniker,
färger och andra material som använts. Detta
moment förutsätter en kort diskussion i gruppen
kring varje deltagares prestation. Tänk på att hålla
kritiken på en konstruktiv och utvecklande nivå.

Inför träffen

Öppen diskussion

Inför den avslutande träffen sammanfattar
deltagarna sin dokumentation och tar med sig
sina färdigmålade figurer. Varje deltagare bör
ha reflekterat utifrån hur målningsprocessen
fortgått under cirkelträffarna för att kunna delge
detta under denna avslutande träff. Innan träffen
har cirkelledaren delgett deltagarna frågor som
behandlas under moment 2 och 3 (se nedan):
Förslag på stödfrågor inför träffen:
Hur upplevde du kursens upplägg?
Bidrog studiecirkeln till att fördjupa din
praktiska och teoretiska kunskap om
figurmålning, och i så fall hur?
Var det något moment som upplevdes som
särskilt givande, lärorikt, svårt eller onödigt?
Vilka målningstekniker kommer du att
fortsätta använda vid figurmålning?
Var det något särskilt målningsmaterial som
du ”fastnade för”?
Om du fick möjlighet att göra om studiecirkeln, skulle du då göra något annorlunda?
Levde studiecirkelns upplägg upp till dina
förväntningar?

Efter vernissage får varje deltagare redogöra
för sina generella tankar och reflektioner kring
figurmålning. Som grund kan man utgå från
reflektionsfrågorna under rubriken ”Förslag
på frågor inför träffen”, men se frågorna som
en vägledning och inte som en begränsning av
diskussionen. Man kan med fördel försöka fånga
återkommande synpunkter och teman genom att
gruppera dessa under olika rubriker.

Avslutning

För att runda av studiecirkeln så genomför gärna
en kort diskussion om hur studiecirkeln fungerat
rent praktiskt. Har man hunnit med allt som
man företog sig? Blev resultatet så bra som man
önskat? Finns det moment eller delmoment som
skulle kunna förändras för att få en ännu bättre
studiecirkel? Etc.
Det här har träffen handlat om:
Den avslutande träffen har handlat om en viktig
del av figurmålning - efterreflektion. Reflektion
bidrar i stor utsträckning till utveckling och
förbättring av målningstekniker och ökad
färdighetsnivå. Att göra detta i grupp är särskilt
givande då aspekter som den enskilde kanske inte
tänkt på kan lyftas fram. Deltagarna har också fått
tillfälle att ge respons på studiecirkelns upplägg.
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Figurmålning
Cirkeladministration

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
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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

Figurmålning
Varianter på den här cirkeln

VARIANTER PÅ DEN HÄR
CIRKELN
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.
Det finns massa andra sätt som du kan hålla en
studiecirkel kring figurmålning, det som står i
detta häftet är bara en utgångspunkt. Pröva att
ändra denna cirkel eller skapa en helt annan. Här
följer ett par andra förslag på studiecirklar.

Att måla en armé till figurspel

På marknaden finns ett antal figurspel där
spelaren använder figurer som spelmarkörer.
Dessa spel kräver ofta ett stort antal figurer för
att kunna spelas ordentligt (även om det finns
undantag på spel där ett fåtal figurer används). En
variant av denna studiecirkel skulle vara att måla
figurer till ett utvalt figurspel.

Tävlings- och utställningsmålning

På spelkonvent och mässor eller i anslutning till
figurspelsturneringar anordnas ofta figurmålningstävlingar. Denna typ av målning ställer höga
krav på detaljmålning och att man upprepar
samma målningsmoment för att uppnå en mer
nyanserad skuggning, skarpare highlight, extensiv
basningsteknik osv. När man målar för utställning
och tävling fokuserar man på en figur i taget.
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Figurmålning
Varianter på den här cirkeln

Måla med airbrush

Många figurmålare och modellbyggare använder
sig av airbrush när de utövar sin hobby. Airbrushmålning innehåller flera av de moment som
beskrivits i denna studiecirkel då en del av arbetet
kan utföras med pensel. Dock ligger fokus på att
applicera färgen med en tryckspruta. Denna målningsteknik kräver god ventilation och utrymme.

Att bygga figurdioramor

Med dioramabygge menas att hobbyisten bygger
ett landskap med modellmaterial i vilket figurer
placeras. Variationen på representativa miljöer
i denna variant av studiecirkeln är oändliga och
kräver erfarenhet av landskapsbygge, eller att
man deltar i en aktuell studiecirkel parallellt med
”figurmålningscirkeln”.

Att måla modeller

När man målar modeller (d.v.s. plastmodeller av
skepp, stridsfordon, flygplan etc.) använder man
sig av liknande tekniker som beskrivits i denna
studiecirkel. Istället för att måla figurer skulle
cirkeldeltagarna kunna fokusera på modellmålning.

Text: Magnus Lindroth, Andreas Martinsson
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SVEROK ÄR SVERIGES STÖRSTA UNGDOMSFÖRBUND. 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 HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETERNA
BLAND MÅNGA ANDRA.

