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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. 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.

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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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.

 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.

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
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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.

Du som har valt att leda denna studiecirkel bör 
ha militärhistoriska grundkunskaper och intresse 
då det är ditt uppdrag att entusiasmera och leda 
studiecirkelarbetet. Erfarenhet av figurspelande 
och kännedom om olika regelsystem är bra 
men inte avgörande. Ett tips innan ledande av 
studiecirkeln kan vara att införskaffa en generell 
militärhistorisk studie- och inspirationsbok som 
rudimentärt befattar sig med historieutvecklingen 
från antiken till modern tid.  Ett annat tips är 
att göra en genomsökning av internet för att 
få en uppfattning över de vanligaste och mest 
lättillgängliga regelsystemen.

Tips på litteratur
 Jörgenssen, Christer m.fl. De stora slagen.

Pedagogiskt upplagd bok med kartbilder och 
målningar/fotografier som innefattar de mest 
kända bataljerna från antiken till modern tid. Bra 
inspirationskälla.

 Slagfältet under antiken, Slagfältet under medeltiden 
och Slagfältet under stormaktstiden. Ges ut av förlaget 
Historiska Media. Behandlar militärhistoriska 
skeenden och enskilda drabbningar och krigskon-
stens utveckling från antiken till renässansen.

  www.ospreypublishing.com  Brittiskt 
militärhistoriskt förlag med mycket brett urval 
av militärhistoria både i avseende ”återskildring 
av slag/drabbningar” såsom redovisningar av 
militärt materiel. Har även böcker som innefattar 

modellbyggande och modellmålning.

Tips på aktuella regelsystem
 De Bellis Antiquitatis - Ett lättillgängligt 

regelsystem som innefattar bataljer från antiken 
till medeltid. Tar få modeller i anspråk. Anpassat 
för 15mm och 25mm modellskala.En variant av 
dessa regler finns gratis på nätet: 

 www.wadbag.com/DBAGuide/default.asp

 Lasalle - Modernt regelsystem som innefat-
tar bataljer under Napoleonkrigen. Varierande 
modellskala.  www.sammustafa.com/honour

  www.fieldofglory.com  Modernt regel-
system som innefattar regler för bataljer från 
antiken till renässansen. Kräver en större mängd 
modeller för spel. Anpassat för 15mm och 25mm 
modellskala.

  www.flamesofwar.com  Modernt regelsys-
tem som innefattar regler för bataljer från andra 
världskriget och Vietnam. Kräver större mängd 
modeller för spel. 15mm skala.

  www.warhammer-historical.com   
Sammanfattning av ett antal olika regelsystem 
som innefattar regler för bataljer från antiken 
till andra världskriget. Varierande modellskala. 
Innefattar även regler (ex ”Legends of  the old 
west” – ett westernfigurspel) där drabbningarna är 
på ”skirmish-nivå”, dvs att spelarna bara spelar ett 
fåtal modeller.
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ÖVERSIKT AV CIRKELN
Figurspel är en spelform där deltagarna tillsam-
mans skapar en interaktiv miljö (eller ”spelplan”) 
på vilken bataljer utkämpas mellan modeller som 
representerar olika militära element. Vanligast är 
att spelet styrs av ett regelverk som har för avsikt 
att simulera olika händelseförlopp.

Denna studiecirkel är fokuserad kring historiskt 
figurspelande, oavsett historisk tidsperiod. 
Studiecirkeldeltagarna skall välja ett historiskt 
skede eller batalj, samla information och göra 
research för att slutligen simulera den valda 
drabbningen på figurspelsbordet. Då flera av 
momenten under cirkelträffarna förutsätter en hel 
del engagemang från deltagarna rekommenderas 
att träffarna utförs med 3-4 veckors mellanrum.

Genom den här studiecirkeln får du möjlighet att 
tillsammans med andra:

 Diskutera ett historiskt skede och identifiera 
en batalj som sedan återskapas på figur-
spelsbordet vid ett speltillfälle.

 Fördjupa din förståelse för historiska 
händelser och miljöer genom interaktivt 
lärande med figurspel som verktyg.

 Öka din kännedom om hur historiska 
skeden/bataljer kan simuleras genom olika 
regelsystem och sätt att spela.

Studiematerial
För att delta i denna studiecirkel behöver varje 
deltagare ha tillgång till modeller och figurer 
som representerar valda kombattanter. Vidare 
så behöver studiecirkeldeltagarna gemensamt 
ha tillgång till ett spelbord med tillhörande 
terrängelement och ett regelsystem. De flesta 
regelsystem kräver användandet av tärningar och 
mätinstrument (t.ex. mätstickor eller måttband). 
Inför samlande av information och research är 
det bra att ha tillgång till internet och aktuell 
litteratur. Modeller, terräng och regelsystem finns 
i välsorterade hobbyaffärer samt nätbutiker.

Att tänka på som deltagare
Man skall vara medveten om att historiska 
figurspel inte alltid är en billig eller enkel hobby. 
Priset för att införskaffa modeller och terräng 
varierar men stannar sällan under 1000-3000 kr. 
Regelsystem som kräver ett omfattande antal 
modeller kan bli betydligt dyrare än så. Vidare 
så förhåller sig den tid (målning av modeller, 
byggande av terräng, research etc.) som krävs 
för att få ut den mesta möjliga underhållning och 
kunskap i ämnet ofta ett omfattande engagemang. 
Eftersom studiecirkeln är utformad kring ett 
gemensamt projekt är det, av ovanstående orsaker, 
viktigt att alla som deltar i studiecirkeln känner 
entusiasm för hobbyn och den valda tidsepoken 
eller slaget. 

Det kommer att krävas stora individuella insatser 
mellan studietillfällena och därför är det viktigt att 
samtliga deltagare är motiverade. För att bibehålla 
sin motivation genom studiecirkelprojektet är det 
ett bra tips att läsa litteratur och se på film som 
är aktuell för den valda tidsperioden. En annan 
källa till inspiration är att besöka internetforum 
som behandlar modellbygge/figurmålning/
militärhistoria och att diskutera projektet med 
cirkeldeltagarna utanför cirkelträffarna. När det 
gäller figurmålning så finns det guider på nätet 
som presenterar olika målningstekniker och 
tillvägagångssätt. Inför just denna studiecirkel 
så kan det vara lämpligt att söka efter guider för 
s.k. ”speedpainting”. Man kan också tänka sig att 
starta/delta i en studiecirkel i figurmålning som 
löper parallellt med denna cirkel. Avslutningsvis 
så är det bra att du som deltagare skriver ner dina 
reflektioner efter varje träff  då dessa utgör grund 
för slutdiskussion i cirkelträff  5.



Militärhistoria
Cirkelträff 1: Introduktion

Sveroks studiecirkelmallar 6

CIRKELTRÄFF 1: 
INTRODUKTION
Den inledande träffen fokuserar på att introduc-
era ämnet samt att gemensamt besluta vilken 
historisk period som studiecirkeln skall fokusera 
på.

Inför träffen
Som cirkelledare så kan det vara bra att, om du 
inte redan har det, skaffa dig en översikt över vilka 
historiska perioder som är vanligt förekommande 
i figurspel. Här är internet den absolut bästa 
källan. Genom att vara väl förberedd och påläst 
på vilka regelsystem som finns så bör du snabbt 
kunna ge förslag på regler för en given period.  
Läs gärna några recensioner av systemet och var 
extra uppmärksam på hur komplexa systemen 
anses vara.

Presentation av studiecirkelns 
upplägg
Cirkelledaren börjar med att presentera studiecir-
kelns intention, upplägg, planering, antal träffar 
och vad som kommer att behandlas på varje 
cirkelträff. Alla deltagare skall ha en god bild av 
ovan nämnda delar. Ett bra verktyg för denna 
inledande diskussion är studiecirkelmatrisen. 
Betona gärna de uppgifter som deltagarna 
förväntas utföra mellan träffarna.

Val av historisk tidsperiod
I detta moment beslutar studiecirkeldeltagarna i 
vilken tidsperiod som de vill utkämpa sin batalj 
i. Gruppens uppgift är att enas om en historisk 
tidsperiod i vilken man vill spela sin batalj. I 
denna diskussion kan man låta sig inspireras av 
film, litteratur och modellbygge/målning. Det är 
bra om cirkelgruppen skriver ner och systematis-
erar allas förslag för att göra ett gemensamt val 
enklare. En aspekt att ta hänsyn till när man väljer 
historisk tidsperiod är att ta reda på om det finns 

regelsystem och modeller på marknaden från den 
valda epoken.

Val av skala och regelsystem
Gruppen skall i detta moment först enas om 
en skala för återskapandet. Vilken skala som är 
lämplig kan vara helt beroende på vilken historisk 
period man valt i föregående moment. Som regel 
använder storskaliga figurspel färre modeller än 
småskaliga. Antalet modeller bestämmer också 
grad av engagemang vad gäller målning osv. De 
vanligaste figurspelsskalorna är 6mm, 15mm och 
28mm (figurstorlek). Mindre skala lämpar sig 
bäst för stora slag, medan en större skala bäst 
representerar skärmytslingar.

När väl skalan är bestämd skall gruppen 
bestämma vilket regelsystem man skall använda 
sig av. Det finns ett flertal regelsystem att välja 
från. I detta material finns förslag på ett antal av 
de mer lättillgängliga regelsystemen. Även i detta 
moment är internet ett bra verktyg för informa-
tionssökning.

 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 historiska tidsperioder 
och valt en aktuell tidsepok, samt beslutat och 
diskuterat regelsystem och skala. Efter denna 
cirkelträff  skall deltagarna ha fått förståelse 
för hur studiecirkeln är uppbyggd och hur den 
kommer att genomföras.
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CIRKELTRÄFF 2: VAL AV 
BATALJ
Denna träff  behandlar val av historisk batalj 
utifrån den valda tidsperioden. Studiecirkeldelta-
garna skall börja fundera på spelscenariot (dvs. 
vilka förutsättningar bataljen skall utkämpas efter) 
och bestämma vilka militära enheter som skall 
innefattas i drabbningen.

Inför träffen
Samtliga deltagare bör inför denna träff  ha läst på 
om den valda tidsperioden, detta gör diskussion 
och val av batalj så mycket lättare. Vidare så bör 
ett regelsystem ha inhandlats och deltagarna 
skall ha kontrollerat att aktuella figurer finns på 
marknaden.

Val av historisk batalj
Vilken batalj skall återskapas? Det bestäms 
naturligtvis utifrån vilken historisk tidsperiod 
som valts. Om deltagarna är intresserade av 
amerikanska västern skulle en aktuell batalj vara 
Wyatt Earp och Doc Hollidays eldstrid vid O.K 
Coral. Om man beslutat att tidsperioden är andra 
världskriget kanske intresset ligger i att återskapa 
striderna kring traktorfabriken i Stalingrad. 
Figurspelmöjligheterna är i detta fall oändliga. 
Det man bör tänka på är att figurskalan påverkar 
hur omfattande den återskapade bataljen blir. 
Större skala lämpar sig för spel med färre figurer 
(plutons- och skärmytslingsnivå) medan en 
mindre skala medger strider med ett större antal 
enheter (kompani- och bataljonsnivå). Deltagarna 
diskuterar och väljer aktuell drabbning inom 
ramen för tidsperioden. Även i detta moment 
(och följande) så är internet och historisk litteratur 
ett bra stöd. 

Val av scenario
Väljs utifrån vald batalj och fastställs utifrån 
den historiska bataljens förutsättningar såsom 
styrkedispositioner, terräng, väder etc. Diskutera 

i gruppen om det är några särskilda historiska 
element som skall representeras på slagfältet. 
Många spelsystem innefattar ett antal generiska 
spelscenarion som kan användas i de flesta fall. 
Detta moment kommer att fördjupas under träff  
3.

Sättande av slagordning
Detta moment innefattar att deltagarna beslutar 
vilka militära enheter som skall ställas mot var-
andra på slagfältet. Den historiska slagordningen 
är utgångspunkten för detta. Deltagarna studerar 
vilka enheter som deltog historiskt och beslutar 
hur dessa kan representeras på figurspelbordet. 
Många regelsystem innefattar s.k. armélistor och 
metoder för hur en styrkedisposition skapas. I 
figurspel är det vanligast att motspelarna skapar 
två styrkemässigt jämbördiga arméer. Detta var 
inte alltid fallet i verkligheten och deltagarna bör 
bestämma sig för om man vill återskapa historien 
”rakt av”, eller spela ett slag där bägge sidor har 
likartade chanser till vinst.

 Det här har träffen handlat om:

Efter denna studiecirkelträff  så har deltagarna 
studerat och beslutat vilken batalj som skall 
återskapas på figurspelsbordet. Tillsammans så 
har deltagarna diskuterat vilka ”bataljspecifika” 
förutsättningar som skall göra sig gällande. 
Avslutningsvis så har deltagarna, utifrån historisk 
relevans, fastställt kombattanternas slagordning.
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CIRKELTRÄFF 3: 
FÖRDJUPNING KRING DEN 
VALDA BATALJEN
Denna träff  går in på ”djupet” kring den batalj 
eller det slag som valts att representeras. Från att 
tidigare fokuserat på material, utrustning och antal 
kombattanter så ligger fokus inför denna träff  
på att definiera slagets förutsättningar i ett s.k. 
”scenario”. 

Inför träffen
Deltagarna skall inför denna träff  ha införskaffat 
så mycket relevant information som möjligt 
kring slaget/bataljen. Information som behövs 
är t.ex. kartor, litterära skildringar och fakta kring 
omständigheter som påverkade slaget. Kartor är 
av stor hjälp för att utforma slagfält för större 
slag medan markfotografier och satellitbilder kan 
ge mer information för återskapande av mindre 
områden. Inköp och målning av figurer skall ha 
påbörjats.

Fördjupning av spelscenario
Börja med att gå igenom den information som 
inhämtats. Man kan t.ex. skriva upp nyckelord 
gemensamt på en tavla. Kategorisera gärna 
nyckelorden i t.ex. ”Spelplanen, Omständigheter 
och Händelser”. Gruppen sammanfattar 
gemensamt den information man insamlat och 
omvandlar denna till en spelinstruktion för 
spelkvällen. Detta kallas i figurspelstermer för ett 
”scenario”. Ett scenario är en sammanställning 
av terräng, omständigheter, händelser, startposi-
tioner, turordning och vinstvillkor som används 
vid speltillfället. 

Bestäm gemensamt vilka nyckelord som skall vara 
med i spelet och hur dessa skall representeras. 
Ett tips är att i största möjliga mån försöka hålla 
sig till sådant som redan hanteras av de befintliga 
reglerna, men ibland är det nödvändigt att hitta 
på egna regler. Exempel på egna regler kan vara 

att simulera specifika väderförhållanden som var 
viktiga för den valda bataljen, hur reservtrupper 
kan anlända under pågående drabbning etc.

Markering av terräng
Rita gemensamt upp hur kartan (spelbordet) skall 
se ut och försök också att hitta lösningar på hur 
olika element på kartan kan återskapas. Vilka 
terrängelement behöver skapas respektive köpas?

Hur gör vi ett spel av detta?
Diskutera gemensamt var de deltagande model-
lerna skall starta i scenariot. Man kan använda 
sig av förutbestämd positionering, eller låta 
spelarna fritt placera sina modeller med eller utan 
restriktioner. Bestäm vilken sida som skall göra 
första förflyttningen. Gruppen skall gemensamt 
bestämma hur man avgör vinnaren i scenariot. 
Vinstvillkor kan vara allt ifrån total utplåning 
av motståndarsidan, få så många modeller av 
planen som möjligt eller förstöra en speciell plats 
eller objekt. Vinstvillkoren skall ge båda sidor en 
likvärdig chans att vinna scenariot. Oftast uppnås 
likvärdiga vinstvillkor genom att låta båda spelar-
na ha tillgång till jämnstarka styrkedispositioner, 
eller genom att ge den svagare sidan tillgång till 
förstärkande variabler (exempelvis fortifikationer).

 Det här har träffen handlat om:

Träff  3 har handlat om att sammanfatta den 
information man skaffat och de beslut man tagit i 
skapandet av ett scenario. Scenariot skall vägleda 
hur slaget/bataljen skall genomföras i träff  4. 
Deltagarna har lärt sig att söka militärhistorisk 
information och sammanfatta denna samt 
bedöma den utifrån en spelteknisk relevans. Man 
har bearbetat informationen för att passa in i valt 
regelsystem och utifrån olika hänsyn fått prioritera 
vad som skall finns med. Man har diskuterat hur 
man överför verkligheten till ett spel och hur man 
”lägger in” speltekniska element som vinstvillkor.
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CIRKELTRÄFF 4: SPELA/
ÅTERSKAPA BATALJEN
På träff  fyra är det dags att spela det scenario som 
skapats under träff  2 och 3 med det regelsystem 
ni valt i träff  1. 

Inför träffen
Inför träffen skall all nödvändig terräng finnas till 
hands (tillverkad, improviserad eller köpt) samt 
de modeller som skall representera de stridande 
enheterna. Det behövs troligen någon form av 
mätverktyg samt eventuellt en del areamarkörer 
(templates), men det beror på vilket spelsystem ni 
valt. Utöver detta behövs en (gärna två) digital-
kameror samt anteckningsblock och pennor. Det 
senare används för att dokumentera slaget. 

Bestäm dokumentationsmetod
En central del i lärandeprocessen är att studiecir-
keln noga dokumenterar slaget under genom-
förandet. Utse minst en person per stridande sida. 
Deras uppgift är att under slaget inta en holistisk 
hållning (dvs. att betrakta slaget som ”helhet”) 
och med hjälp av anteckningar och digitalkamera 
dokumentera händelseförloppet. 

Förslag till dokumentationsmetodik:

1) Först fotografera den uppställda spelplanen 
(se nedan).

2) Innan slaget anteckna tankar kring uppställ-
ning.

3) Efter uppställning dokumentera tankar 
kring angrepps- respektive försvarsplaner.

4) Fotografera utgångspositionerna.
5) Ungefär varannan runda, samt när något 

som anses vara av avgörande betydelse 
händer, ta bilder som dokumenterar 
slagfältet. För löpande anteckningar rörande 
motståndssidornas interna diskussioner. 

Bygg spelplan och sammanfatta 
spelscenario
Bygg ihop terrängen efter den karta som tagits 
fram i träff  3 med hjälp av de terrängföremål som 
det enats om att använda. Cirkelledaren repeterar 
scenariots utformning för samtliga deltagare vad 
gäller deltagande trupper, vinstvilkor, vem som 
flyttar först, regler för olika terrängdetaljer samt 
övriga specialregler och förhållanden. Samman-
fattningens syfte är att alla som deltar i slaget skall 
vara införstådda med förutsättningarna.

Spela batalj
I moment tre spelar man slaget med hjälp av de 
regler som valts.

 Det här har träffen handlat om:

Träff  4 har handlat om att spela själva slaget med 
vald regeluppsättning. Mycket fokus har lagts 
på dokumentation av slaget. Efter träffen skall 
deltagarna ha fått prova på hur det är att spela 
ett historiskt figursspel och själva erfarit hur 
spelreglernas tolkning av en historisk verklighet 
upplevs.  
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CIRKELTRÄFF 5: VAD HAR 
VI LÄRT OSS?
Denna avlutande träff  fokuserar på reflektion 
kring det genomförda slaget och studiecirkeln. 

Inför träffen
De som varit huvudansvariga för dokumenta-
tionen skall sammanställa denna inför träffen. 
Förslagsvis skapar man ett bildspel av de tagna 
bilderna och knyter detta till de anteckningar och 
tankar som insamlades under spelmötet. Utöver 
detta skall varje deltagare själv ha reflekterat över 
hur slaget fungerade både ur spelmässig och his-
torisk synvinkel. Här använder sig även deltagarna 
av sina reflektioner från samtliga träffar.

Frågor inför träffen:

1) Vilka beslut var ni tvungna att fatta under 
slagets gång och vilka konsekvenser fick de?

2) Om ni fick möjlighet att göra om processen, 
skulle ni göra något annorlunda?

3) Stämde er representation av slaget med 
verkligheten?

4) Är figurspelande på detta sätt bra för att öka 
sin historiska kunskap och förståelse?

Genomgång av slagets 
händelseförlopp
De som var huvudansvariga för dokumentationen 
börjar träffen med att gå igenom slaget med hjälp 
av bilder och anteckningar. 

Öppen diskussion
Efter genomgången av slaget får varje deltagare 
redogöra för sina tankar och reflektioner 
kring bataljen. Som grund kan man utgå ifrån 
reflektionsfrågorna under rubriken ”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, 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 historiskt figurspel, efterreflektion. På 
samma sätt som historiska figurspel i sig är en 
sorts efterreflektion kring en historisk händelse 
så ger denna avslutande träff  deltagarna en 
möjlighet att gå igenom sina upplevelser och 
förhoppningsvis bereda dem för att fortsätta med 
historiska figurspel på egen hand. 
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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. 

På de här sidorna får du några tips av cirkelska-
paren om hur man lätt kan göra varianter av just 
den här cirkeln.

Variant 1: Spela historiskt utan 
figurer
Utöver historiska figurspel så finns det en mängd 
spel som behandlar historiska slag utan att 
använda miniatyrer. En variant kan vara att hitta 
ett brädspel eller s.k ”blip-spel” som behandlar en 
situation/händelse som man är intresserad av. Här 
kan fokus tydligare centreras kring hur verkli-
ghetens händelseförlopp tolkas i ett regelverk och 
hur detta regelverk i sin tur återskapar en historisk 
situation.

Variant 2: Spela en serie slag utifrån 
en kampanj
En variant kan vara att inte fokusera på ett slag 
eller en situation utan på flera slag. Exempelvis 
kan en speciell enhet eller arme följas under en 
viss period och studiecirkeln försöker sedan 
återskapa de olika bataljerna som enheten deltog i 
under den givna perioden. 

Variant 3: Fokusera på enheter och 
militär utrustning
Istället för att fokusera på ett slag eller situation 
kan fokus läggas på att återskapa de stridande 
styrkorna så exakt som möjligt. Man kan fokusera 
på exakta antal och enhetsbeteckningar, uni-
former och befälhavare. Informationen används 
sedan för att modellera en så exakt kopia av de 
stridande parterna som möjligt. Slaget blir i detta 
avseende sekundärt (om ens nödvändigt). 
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Variant 4: Bygg militära dioramor
Man kan istället för att spela ett slag bygga upp 
slaget som en modell. I denna variant struntar 
men helt enkelt i regler och regelsystem och 
bygger upp en bild av slaget som ett diorama 
med landskap och modeller. Fokus ligger här på 
kartor och fotografier, landskapsmodellering och 
enhetsmodeller. 

Variant 5: Skapa ”What if ” 
scenarion
En variant kan vara att istället för att återskapa 
historiska slag försöka skapa figurslag baserade 
på situationer och händelser som inte har hänt 
men som skulle kunna hända. Ett exempel skulle 
kunna vara att skapa ett scenario som handlar om 
en Nato-ledd invasion av Iran eller en konflikt 
mellan Ryssland och Ukraina. 

Text: Magnus Lindroth, Andreas Martinsson
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