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Om Sveroks studiecirkelmallar
Den här studiecirkeln är en del av en serie mallar för studiecirklar som 
Sverok tagit fram för att hjälpa dig som vill komma igång med att genomföra 
studiecirklar i Studiefrämjandet.

Sverok är medlemsorganisation i Studiefrämjandet. Det är ett av landets största 
studieförbund och finns över hela landet, med ett brett utbud av studiecirklar, 
utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Studiefrämjandet är särskilt 
inriktat på natur, djur, miljö och kultur – framförallt ungdomskultur. Stud-
iefrämjandet utgår från folkbildningens idé. Det innebär i praktiken lyhördhet 
för varje deltagares behov och erfarenheter och att man arbetar i små grupper, 
vilket ger ett bra klimat för lärande och gemenskap. Hos Studiefrämjandet 
förenas ofta lärande och skapande aktiviteter. Människor kan utveckla sina 
intressen eller hitta nya, oavsett var i livet man befinner sig. Studiefrämjandet 
ger stöd till det lärande som sker i föreningar, nätverk och organisationer. På så 
sätt bidrar de till att utveckla och förnya det lokala förenings- och kulturlivet. 
Genom Studiefrämjandet kan ni till exempel få hjälp med studiematerial, lokal, 
studieplan och annat praktiskt. Ta kontakt med Studiefrämjandet på din ort så 
berättar de mer. Besök Studiefrämjandets hemsida (studieframjandet.se) och 
välj din kommun. Där finns kontaktuppgifter till ditt lokalkontor.

Mallen är upplagd så att du ska kunna använda den som en guide. Den börjar 
med enkla och praktiska begrepp och sedan får du en steg-för-steg guide till 
varje tillfälle. Längst bak hittar du praktiska tips om hur du fyller i blanketter 
och annat som Studiefrämjandet behöver. Du kan också få tips om andra sätt 
att använda den här mallen. 

Tänk på att folkbildning genom studiecirklar är något man gör tillsammans. 
Se den här mallen som en guide och ett stöd, men diskutera alltid tillsammans 
med de andra deltagarna hur ni vill använda den så att det blir er egen cirkel 
som handlar om det ni tycker är viktigt.

Du kan själv använda mallen och fylla i information på olika ställen. När ni 
startar er första studiecirkel ska ni alltid prata med en handläggare först.

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

SYMBOLFÖRKLARING
Sveroks studiecirklar är graderade efter hur författarna har 
bedömt förkunskapskraven. 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.



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.
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Förberedelser för cirkelledaren

FÖRBEREDELSER FÖR 
CIRKELLEDAREN
Varje cirkel ska ha en godkänd cirkelledare. Din 
kontaktperson på avdelningen godkänner dig och 
du blir också erbjuden att gå våra ledarutbildnin-
gar i fyra steg L1-L4. Dessa är kostnadsfria och 
ger dig en mängd bra verktyg i pedagogik och 
gruppmetodik. 

Lästips
När man talar om MMORPG är det oundvikligt 
att man använder de termer och den slang som 
har utvecklats i takt med spelen. Du som läser 
detta förstår antagligen dessa speciella ord, men 
annars så finns det bra ordlistor på nätet. På 
Brighthub finns en MMO Gaming Dictionary 
som täcker det mesta:

 www.brighthub.com/video-games/mmo/
articles/29883.aspx

I denna skrift så använder vi ordet gille, men det 
kan också kallas för Guild, klan eller lag. Vi skriver 
kring det största MMORPG-spelet World of  
Warcraft, men du kan använda samma principer 
för att bygga ett gille/klan/lag i andra spel.

Den absolut bästa resursen på nätet är Blizzards 
stora communityforum för World of  Warcraft:

 us.battle.net/wow/en/forum

Här kan man hitta underareor inriktade på:

• Guild Recruitment
• Guild Leadership
• Dungeons & Raids
• UI & Macro 

Vill du läsa in dig ännu mer så finns det många 
bra böcker rörande ämnet ledarskap och vad som 
gör en grupp riktigt framgångsrik. Den teoretiska 
kunskapen passar utmärkt att tillämpas på att 
driva ett gille. Här är två böcker som ofta rekom-
menderas.

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.

 Diskuterat hur ni vill använda 

studiecirkelmallen.

 Lämnat en anmälningsblankett och fått 

en närvarolista.

Att skapa effektiva team : en handledning för ledare 
och medlemmar, Susan A Wheelan. Det här är en 
väldigt praktiskt orienterad handledning för 
hur man bygger upp team steg för steg och hur 
man lyckas bevara deras topprestationer. Boken 
innehåller många checklistor och konkreta frågor 
att använda sig av och är lätt för alla i ett team att 
läsa då den är relativt kort och enkel.

Good to Great - hur vanliga företag tar språnget till 
mästarklass, Jim Collins. Den här boken är nyttig 
läsning för alla som vill ta på sig att leda någon 
form av aktivitet. Författaren och hans team 
undersökte alla 500 företag i världen och bröt 
ner dem i mätbara faktorer som de alla hade 
gemensamt. Det må handla om företag men 
väldigt mycket är direkt applicerbart på en grupp i 
ett MMORPG.
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Översikt av cirkeln

ÖVERSIKT AV CIRKELN
Cirkeln ”Livet i ett gille” kommer handla om hur 
man skapar ett bra gille i ett MMORPG. Hur man 
rekryterar medlemmar, bygger upp en fungerande 
social grupp och tillsammans lyckas nå gruppens 
mål. Allt medan man har väldigt roligt tillsam-
mans.

Genom den här cirkeln kan du lära dig bland 
annat:

 Hur man skapar ett gille och bygger en 
identitet för denna grupp.

 Hur ni planerar och sköter rekrytering av 
nya medlemmar.

 Hur ni planerar för arbetsfördelning i gillet.
 Hur man hanterar konflikter inom gillet och 

skapar en trevlig atmosfär.
 Hur du hanterar olika typer av hjälpmedel: 

Hemsida, gruppkommunikationsverktyg, 
addons, UI, mm.

Studiematerial
Självklart krävs det varsin dator för att man skall 
kunna spela MMORPG, men på cirkelträffarna 
kan det räcka med att någon av er har en dator 
kopplad till en projektor eller stor bildskärm så att 
alla kan se och förstå det som diskuteras. Anteck-
ningsblock är självklart viktigt. Det kan också vara 
bra att ha följande:

 Pennor i olika färger och former, både 
vanliga skrivpennor men gärna även tusch 
eller färgpennor för att kunna rita med

 Ritblock i A4 och gärna även A3-format
 Post-it-lappar för när ni har kreativa stunder
 Google docs är ett väldigt bra gruppverktyg 

för ett gille. För de ovana kan studiecirkeln 
vara ett bra tillfälle att bekanta sig med 
plattformen.

Att tänka på som deltagare
Att bilda ett gille i ett MMORPG kräver inga 
avancerade datakunskaper men det är heller 
inget för den helt okunnige. En del av materialet 
kommer vara på engelska.

Att vara ledare för gillet, eller en av de officerare 
som hjälper till att leda gillet, tar en del tid och en-
gagemang. Ju fler medlemmar gillet får desto mer 
ökar ansvaret, men du behöver inte bli nervös. 
Gillet kommer med tiden ha flera officerare 
som kan dela på alla de arbetsuppgifter som bör 
utföras. Tänk dock till innan du axlar detta ansvar, 
de spelare som ansluter kan bli besvikna om gillet 
inte möter deras förväntningar.
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Cirkelträff 1: Att bilda ett Gille

CIRKELTRÄFF 1: ATT BILDA 
ETT GILLE
På första träffen börjar ni planera gillet från 
grunden, och arbetar med att ge den en tydlig 
inriktning och identitet i spelet. Ni ska även börja 
rita upp ramarna för det regelverk som ska styra 
gillet.

Inför träffen
Antagligen har ni alla spelat MMORPG och 
kanske har någon av er varit med i ett gille 
tidigare? Tänk på vad ni har för erfarenheter och 
om ni kan berätta för de andra om det gille ni 
drömt om att skapa.

Denna cirkel
Gå igenom de fem träffarnas upplägg tillsammans 
och se till att alla är överens om ordningen och 
vad som skall hända när. Kanske finns det också 
saker ni vill lägga till? Ta upp det nu i så fall, så 
kan ni planera in det. Det blir lätt rörigt om man 
försöker göra allt på en gång.

Det finns flera olika sorters gillen, alla med sin 
funktion och stil. Innan man formellt skapar gillet 
i spelet bör man gjort klart denna lilla checklista: 
(A) Inriktning, (B) Gillets stadgar (grundregler) 
(C) Namn på gillet.

En av de största anledningarna till varför folk 
lämnar gillen är att de inte är tydliga med sin 
inriktning. Ni bör vara ärliga och tydliga när ni 
rekryterar så att ni får med er folk som genuint är 
intresserade av att nå samma mål som alla andra 
deltagare.

Det finns flera olika typer av gillen. De vanligaste 
är Raiding, Leveling, PvP, RP eller Social. 
Raiding-gillen inriktar sig på att utforska 
end-game innehåll och ta sig an stora instanser 
med svåra bossar. Leveling-gillen organiserar 
små grupper av spelare för att tillsammans på 
det effektivaste sättet nå max-level. PvP-gillen 
organiserar lag och matcher mellan spelare, gillen 
och fraktioner (länder). RP-gillen (roleplay) 
lägger fokus på karaktärspelande och Social-
gillen fokuserar på gemensamma intressen 
utanför spelet. Om er vision av gille inte passar 

in i något av dessa exempel är det fritt fram med 
andra varianter, så länge ni kan komma överens 
om inriktningen.

Övning: Diskutera först kring vad ni vill att gillet 
skall inrikta sig på. Låt sen varje deltagare rangor-
dna de fem olika inriktningarna ovan efter vad de 
själva tycker är viktigast. Lägg sen ihop rösterna, 
så har ni en klar bild av vad ni vill att gillet skall 
handla om.

Regelverk
Efter att ni har bestämt er för gillets inriktning är 
det dags att fundera lite över gillets regler (ofta 
kallade Code of  Conduct). Det är ett viktigt 
verktyg för att skapa gillets anda och atmosfär.

I ett nystartat gille, med relativt få medlemmar så 
behöver man inte skriva så mycket men i takt med 
att gillet växer behöver man tackla fler områden. 
Ni behöver inte skriva allt från grund. Genom att 
titta på lite olika gillens Code of  Conduct (googla 
efter ”Guild Code of  Conduct” t.ex.) så kan ni få 
mycket vettiga regler färdigskrivna.

Övning: Diskutera! Hur ska föremål i gillesbank-
en fördelas? Vilket beteende är inte acceptabelt 
för en medlem av gillet? Vad händer om någon 
struntade i att dyka upp på ett event och många 
lagkamrater fick vänta? Vilka rutiner finns vid en 
konflikt mellan två spelare? Vilka regler tycker ni 
känns viktiga för ert gille? Skriv ner de viktigaste 
områdena som måste finnas med. Ni måste inte 
göra klart reglerna nu, men målet är att ni skall 
veta vad som ska finnas med i reglerna.

Ni vill antagligen ha ett kort och tydligt namn 
som passar in i miljön i ert spel och som säger 
något om ert gille. Diskutera kring vad ni ska ha 
för namn och låt alla komma med förslag. Kan 
ni inte bestämma er nu så ta med er de bästa 
förslagen och lämna den här punkten till en annan 
träff. 

 Det här har träffen handlat om:

Träffen har handlat om att välja inriktning på 
ert gille, diskutera de regler som ger gillet dess 
atmosfär och stämning och att försöka komma 
fram till ett lämpligt namn för gillet.
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Cirkelträff 2: Rekrytering

CIRKELTRÄFF 2: 
REKRYTERING
Den andra träffen handlar om rekrytering av nya 
medlemmar och vilka olika roller ett gille består 
av.

Inför träffen
Den här gången är det väldigt bra om alla har 
gjort lite förarbete. Be alla presentera var sitt 
förslag till hur de vill gå tillväga för att få nya 
medlemmar, som ska passa deras gilles inriktning.

Rekrytering
”Syns man inte, finns man inte.” Ert nya gille 
behöver helt enkelt börja göra lite reklam för sig 
och väcka folks intresse. I de flesta spel brukar 
det finnas publika chatkanaler dedikerade för just 
detta. Under kvällar och helger så kan ni posta 
en trevligt formulerad rekryteringstext i denna 
chatkanal.

Övning: Hur vill ni formulera en rekryteringstext 
till ert gille? Hur får man rätt personer att svara?

Nu kommer vi till steg två; Vad ska ni göra när 
folk svarar?

Att skaffa en trevlig liten hemsida eller i alla 
fall ett eget forum är en bra start att hantera 
rekryteringen. 

För att det ska kännas lite speciellt och roligt för 
den intresserade spelaren så är det bra om man 
måste gå igenom en liten process. Detta medför 
även att man kan sålla bort de mindre önskvärda.

Vanligt är att den som vill bli medlem i gillet artigt 
hänvisas till gillets forum, där man registrerar sig 
och får tillgång till en area som t.ex. kan heta: 
Applications. Där hittar man en mall, som man 
ska kopiera och fylla i, i en egen post.

Gillesledaren eller officeren ansvarig för rekryter-
ing tar sedan kontakt med spelaren, antingen via 
forumet eller spelet och bjuder in den till gillet 
eller tackar nej till dess ansökan.

Övning: Hur vill ni designa ett application form. 
Vilka frågor vill ni ha med?

Då är vi framme vid steg tre: Initieringen.

En ny medlem i gillet börjar sin tid i någon form 
av rang som visar att han eller hon fortfarande 
är under utvärdering. Det brukar kallas för att 
man är en ”Trial member”. Ibland har man också 
speciella träffar i spelet där den nya medlemmen 
testas för att se om han/hon passar in i grup-
pen, så kallade ”Trial runs”.  Många vill också 
välkomna den nya medlemmen.

Övning: Hur ska ni göra när ni släpper in nya 
medlemmar i gillet? 

 Det här har träffen handlat om:

I den här träffen har vi diskuterat rekrytering och 
hur man får en ny medlem att kämpa lite för sitt 
medlemskap så att det känns mer speciellt att 
faktiskt bli accepterad.
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Cirkelträff 3: Roller och ansvar

CIRKELTRÄFF 3: ROLLER 
OCH ANSVAR
Nu när ni har skapat ett gille, och börjat rekrytera 
medlemmar så är det viktigt att fördela roller och 
ansvarsområden i gillet. Ert gille börjar växa och 
behöver tas om hand.

Inför träffen
Tänk på vilka saker som måste fixas i ert gille till 
denna träff  och vilka roller som kan komma att 
behövas. 

Hitta lämpliga ansvarsområden
Som med all ideell verksamhet och allt förenings-
arbete, så är det betydligt lättare om man först 
identifierar alla uppgifter som behöver utföras 
och sedan fördelar dessa uppgifter bland flera 
medlemmar, i stället för att en person måste göra 
allt.

De typiska arbetsuppgifter som dessa personer 
kan ansvara för påminner om uppgifter i vilken 
förening som helst. Det kan t.ex. handla om att:

• Ta hand om ekonomin
• Ansvara för olika event som gillet anordnar
• Marknadsföra gillet 

Övning: Vilka saker behöver göras kontinuerligt i 
ert gille? Använd post-it-lapparna, låt varje person 
skriva ner minst fem olika arbetsuppgifter som 
behöver göras. Sen kan ni samla ihop lapparna 
och gruppera ihop dem till olika ansvarsområden.

I de flesta spel kan man ha ett flertal olika titlar 
(ranger) inom gillet. Dessa kan, om så önskas, 
bara vara kosmetika eller så kan de kopplas till 
spelmekaniska systemrättigheter som tillåter 
administration av gillet: bjuda in nya medlemmar, 
sparka en medlem, befordra en medlem, tilldela 
rättigheter över gillesbanken (om nu spelet har en 
sådan), mm. 

Övning: Kan ni koppla era ansvarsområden till 
titlar? Se på post-it lapparna från föregående 
övning och definiera passande titlar till områdena. 
Vad finns det för spelmekaniska möjligheter som 
ni kan ha nytta av att fördela till era titlar? Ta reda 
på hur just ert spel fungerar och hur ni bäst kan 
använda er av detta. 

Gillesledarens närmaste medhjälpare brukar kallas 
officerare och ansvarar för delar av all administra-
tion som finns inom gillet. Det är ibland bra att 
poängtera för gillesmedlemmarna att dessa titlar 
inte är någon form av belöning utan faktiskt 
medför en del frivilligt arbete för gillets bästa. En 
tumregel är att det behövs ungefär en officer per 
8 – 10 medlemmar, så om ni är 50 medlemmar i 
ert gille så kan det vara lagom med 6 officerare.

Vilka roller är viktiga för ert gille? 
Alla roller behöver inte tillsättas, men det blir 
väldigt tungt för gillesledaren att göra allt, speciellt 
om gillet växer i storlek. Försök att definiera vilka 
roller som är viktigast att ha med från start och 
vilka som ni kanske kan vänta med att tillsätta. 
Då kan ni prioritera tillsättningen av rollerna 
och anpassa antalet titlar till storleken på ert gille 
Har man tur så anmäler sig flera frivilligt till ett 
par poster, för att de genuint är intresserade av 
just detta. I annat fall kan ni aktivt be någon axla 
ett ansvar, någon som ni tror passar för just det 
ansvarsområdet.

Övning: Diskutera vilka ansvarsområden/
roller som känns viktigast för just er och hur ni 
vill använda dem. Försök prioritera de tidigare 
definierade rollerna. Sätt den viktigaste rollen 
överst på en lista och sen minst viktiga längst ner.

 Det här har träffen handlat om:

Vi har diskuterat vilka ansvarsområden som är 
viktiga i just ert gille, passande titlar för respektive 
ansvarområde samt en prioritering av dessa 
ansvarsområden.
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Cirkelträff 4: Konflikter

CIRKELTRÄFF 4: 
KONFLIKTER
Våra gillesmedlemmar har nu börjat spela ihop 
och vill med tiden ta sig an större och större 
utmaningar. Hur ska då officerarna och gillesle-
daren administrera detta och hantera de konflikter 
som dyker upp?

Inför träffen
Varje deltagare har säkert varit med om någon 
typ av konflikt i ett MMORPG. Tänk igenom på 
hur den startade och om det fanns några som 
försökte lösa den. Låt alla berätta kort för resten 
av gruppen om sin konflikt. 

Konflikthantering
Alla grupper består av individer och för eller 
senare kommer det alltid uppstå lite drama. Det 
är helt normalt i ett gille och något som ni inte 
behöver vara rädda för. Men ni har mycket vunnet 
på om ni har tänkt igenom i förväg på hur ni skall 
hantera dem när de uppstår.

Övning: Välj ut en av konflikterna som ni 
deltagare tog med er till träffen för att berätta om. 
Gå igenom de fem stegen nedan för just denna 
konflikt. Hur blev dessa i realiteten, och om vissa 
steg inte fanns med i konflikten, hur hade det 
kunna bli om det hade hänt?

1)  Vad är problemet? Se till så att de som är 
inblandade vet exakt vad det är problemet 
handlar om och varför de bråkar om det. 
Prata om det tills dess att alla är överens om 
att det finns ett problem och förstår dess 
delar.

2)  Låt alla inblandade vädra sitt perspektiv 
och sina åsikter om problemet. Om det är 
nödvändigt kan du ge dem en tidsgräns, 
t.ex. fem minuter per person. Det är ditt 
ansvar att se till att alla inblandade känner 
sig säkra och har ditt stöd.

3)  Identifiera vad det mest idealiska resultatet 
skulle vara från varje läger. Det kan över-
raska dig när du kan få veta att båda vill 
samma sak.

4)  Fundera ut vad som inom rimligheten och 
realismens ramar kan göras för att båda 

parter ska kunna få vad de vill ha.
5)  Hitta en kompromiss som fungerar för 

båda parter. Finns det någon del i bråket 
som båda är överens om. Vad kan varje part 
tänkas kompromissa om?

Nu kan ni gå vidare till att ta fram vilka generella 
värderingar ni skall ha i gillet. Konflikthantering är 
också att tänka efter före för att slippa ta hand om 
problemen efteråt.

Övning: Nedan är en lista på sju värderingar 
gällande konflikter. Ställer ni upp på dessa och 
vad innebär de i praktiken? Komplettera tillsam-
mans denna lista med sju nya punkter så att den 
får dubbelt så många förebyggande åtgärder.

• Lyft fram oroshärdar innan de har blivit till 
riktiga problem – skygga inte.

• Ha en process färdig för konflikthantering 
– tala om för alla vad ni gör när det uppstår 
meningsskiljaktigheter.

• Se till så att alla förstår gillets mål och 
förväntningar, inklusive vad som förväntas 
av varje individ.

• Belöna och erkänn bra saker. Om folk 
känner sig värderade och blir uppskattade 
för sin insats är det mindre sannolikt att de 
börjar slåss om köttbenen.

• Att stoppa skvaller och skitsnack är före-
byggande konflikthantering.

• Se till att dina förväntningar på gillets 
medlemmar är realistiska och peppande.

• Lite gammal hederlig artighet skapar fred 
och lugn mellan människor.

Hjälpmedel och optimering
Varje spel har olika typer av hjälpmedel för att 
spelaren ska kunna förbättra sitt spel. Diskutera 
hur ni vill göra med add-ons, macros och logs. Är 
det något ni inte vill ha, något ni låter spelarna 
bestämma själva, eller något ni kräver?

 Det här har träffen handlat om:

Vi har diskuterat vad som händer vid konflikter 
mellan spelare i gillet, och hur dessa kan hanteras 
av de inblandade. Vi har också tagit fram förebyg-
gande åtgärder som kan hjälpa gillet att hålla ner 
antalet konflikter. 
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CIRKELTRÄFF 5: VAD HAR 
VI LÄRT OSS?
En sammanfattning av allt arbete som gjorts och 
presentationer av gillet som skapats av cirkeldelta-
garna. Samt fortsatt arbete inför framtiden.

Inför träffen
Varje deltagare bör ha fört dagbok över livet i 
gillet, så att de kan presentera detta för varandra 
när de träffas igen. 

Presentation av gillet
Nu har ert gille förhoppningsvis varit igång ett tag 
och det har börjat hända saker. Men alla upplever 
olika saker och kan ha sett olika delar av vad som 
hänt i gillet under den här tiden.

Övning: Ta er rejält med tid och låt varje person 
gå igenom vad de har sett har hänt i gillet under 
tiden. Avbryt inte, utan låt personen tala till 
punkt innan ni kommer med reflektioner och 
synpunkter. Syftet med den här övningen är att 
ni ska se något om ert gille som ni inte hade lagt 
märke till förut.

När alla har berättat sin historia i gillet så kan ni 
titta på de texter ni skapade om ert gille vid den 
andra träffen i studiecirkeln, presentation av gillet. 
Stämmer den beskrivningen med verkligheten 
så som den har berättats nu? Om inte, skall ni 
presentera gillet på något annat sätt eller ska ni 
arbeta med att förändra gillet så att det stämmer 
med er presentation?

Framtiden för ert gille
Vart vill ni att ert gille skall i framtiden? Om ni får 
spåna helt fritt, vilka är era drömmar kring gillet? 
Finns det några liknande gillen som ni kan ha som 
föredömen?

Ibland kan det vara svårt att visionera tillräckligt 
fritt, man börjar för smått och tänker inte fritt.

Övning: Låt varje person skriva ner ett hyfsat 
realistiskt mål för gillet överst på en A4-sida. 
Skicka sen alla papper ett steg åt vänster i en 
cirkel, och låt nästa person skriva en vidareutveck-
ling av målet, något som är lite mer svårt att nå 
eller som går in på ett annat område. Fortsätt 
skicka vidare så att varje person får skriva på varje 
mål. När pappren har gått runt ett varv så borde 
varje mål ha ganska många visionära galna idéer 
på sig. Diskutera dessa i grupp, och välj ut ett par 
korttids- och ett par långtidsmål som ni vill att 
gillet skall ha.

Utvärdering av studiecirkeln
Ni har under flera tillfällen arbetat ihop i en 
studiecirkel. Är det något som ni skulle vilja 
fortsätta med, och vad skulle i så fall en studiecir-
kel kunna handla om? Vad tycker ni har varit bra 
med att skapa ett gille på det här sättet? Och vad 
skulle kunna förbättras till nästa gång?

Om ni vill fortsätta med studiecirklar så finns det 
alla möjligheter att starta sin egen. Använd gärna 
den här exempelmallen för att lägga upp er egen 
studiecirkel. Vad vill ni ha med för moment?

 Det här har träffen handlat om:

Vi har gett olika bilder av gillet för varandra 
och tillsammans berättat om dess utveckling. Vi 
har diskuterat var vi vill att gillet skall hamna i 
framtiden och hur det har varit att arbeta med ett 
gille i studiecirkelform.
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CIRKELADMINISTRATION

Innan cirkeln börjar
När du startar en studiecirkel ska du ha kontakt 
med en handläggare hos Studiefrämjandet. Det 
är särskilt viktigt första gången du startar en 
studiecirkel. Använd dig gärna av anmälningsblan-
ketten som finns med i detta material. Tar ni hjälp 
av det här studiematerialet har ni redan mycket 
färdigt. Här finns en studieplan och ett färdigt 
upplägg. Men inspireras gärna att skapa en egen 
studieplan som passar er grupp.

Under cirkeln
När cirkeln är igång är det viktigt att komma 
ihåg att fylla i deltagarna för varje träff. Du hittar 
exempel på en blankett på nästa sida. Gör det 
gärna direkt i början av varje träff  så glömmer du 
inte bort det. 

När cirkeln är slut
Samla in och diskutera vid sista tillfället hur det 
fungerat i cirkeln och vad som gått bra och vad 
som 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 introduktionssamtal med din kontaktperson på Studiefrämjandet. 
Samtalet ger dig möjlighet att sätta dig in i folkbildningens pedagogik, orientera dig om Studiefrämjan-
det 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 sam-
manhang 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!
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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.

Gillet utanför spelet
Många gillen lever en stor del av sitt liv utanför 
själva spelet. Det kan finnas webbsidor för gillet 
med stora forum, IM-chattar och real-life träffar. 
Om ni redan har ett existerande gille i ett spel så 
skulle ni lätt kunna skapa en studiecirkel kring hur 
ni skall arbeta med sådana saker. Vad vill ni göra, 
och hur får ni det gjort?

Gillet i ett nytt spel
Ibland kommer det nya roliga spel som man vill 
testa, och det är roligare att göra det med sina 
kompisar istället för att starta från ”scratch”. 
Finns det något spel som ni vill testa, eller något 
som kommer ut på marknaden snart? Gör i så 
fall en studiecirkel om hur ni kan kopiera ert 
existerande gille in till det nya spelet. Vilka får ni 
med er, hur ser ni till att ni dödar gillet i det första 
spelet och hur säkerställer ni att alla får samma 
möjlighet att påverka och driva det nya gillet trots 
dess gamla historia?

Foto: David Gustavsson



Sveroks studiecirkelmallar 15

Livet i ett Gille
Cirkelvarianter

Crossguilding
Det är vanligt i MMORPG att man spelar med 
personer ur andra gillen, och ändå kanske samar-
betar. Ni kan som grupp sätta upp en studiecirkel 
som behandlar raidgrupper, RP crossguilds etc. 
Vad finns det där ute som man kan delta i? Hur 
kan ni som en grupp bidra på ett bra sätt till dessa 
samarbeten och få något tillbaka? 

Ett lag/klan i FPS-spel
Mycket av det som ni arbetat med i den här 
studiecirkeln går att använda när man skall 
skapa ett lag eller klan till ett spel som inte är ett 
MMORPG, t.ex. ett First Person Shooter-spel 
som Counterstrike. Men det finns också helt 
andra saker som man måste tänka på, som t.ex. 
gemensam strategiutveckling och övning. Eller 
hur man hanterar nya ansökningar när laget redan 
är fullt.

En möjlig variant av denna studiecirkel är att gå 
igenom hur man skapar ett lag/en klan till ett sånt 
spel och får den att fungerar i praktiken.

Text: Karolina Staël
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