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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.

10 CIRKELTRÄFF 5: AVSLUTNING
11 CIRKELADMINISTRATION
12 BLANKETT: CIRKELLEDARUPPGIFTER
13 BLANKETT: DELTAGARLISTA
14 CIRKELVARIANTER
15 SLUTORD

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

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

Omslagsbild: Diacritica

Rollgestaltning
Förberedelser för cirkelledaren

FÖRBEREDELSER FÖR
CIRKELLEDAREN
• Varje ny cirkel ska anmäla en cirkelledare till den
kontaktperson som ni får på Studiefrämjandets
kontor.
• Cirkelledaren blir erbjuden att gå Studiefrämjandets ledarutbildningar i fyra steg, som förkortas
L1-L4. Utbildningarna är kostnadsfria och ger dig
en mängd bra verktyg för att leda cirkeln, t ex när
de gäller pedagogik och gruppmetodik.
Det finns mycket material som kan användas i
denna studiecirkel. Dels i tryckt form men också
en uppsjö av förslag på nätet.
Först och främst, en god källa till information
är regelböcker till olika rollspel. De brukar ofta
ha ett eller flera kapitel som ger förslag på hur
du skapar rollkaraktärer och inte minst vad som
är viktigt att tänka på. Exempel på rollspel som
är bra på detta är D&D, Western, Vampire och
Drakar och Demoner.

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

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

Slutligen, om cirkeln vill ha litteratur som inte
direkt berör rollspel men som kan ge mycket
inspiration kring karaktärsutveckling och gestaltning är här några boktips som går att hitta hos
välsorterade bokhandlare eller webbutiker:
Jaget och maskerna, Erving Goffman,
The Johari window… , Luft och Ingham
Ett annat tips är att besöka olika forum som t.ex.
sverok.se och rollspel.nu där det går att
komma i kontakt med mängder av andra spelare
och olika forumdiskussioner som tar upp ämnen
som tangerar studiecirkeln.
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Rollgestaltning
Översikt av cirkeln

ÖVERSIKT AV CIRKELN
Den här cirkeln handlar om hur deltagarna ska
bli bättre på att skapa och gestalta sina rollspelskaraktärer. Den vänder sig till en grupp
eller olika individer som är intresserade av att på
ett strukturerat sätt arbeta med att utveckla sitt
rollspelande. Det går alldeles utmärkt att utöka
cirkelns olika delar till extra tillfällen. Cirkeln utgår
ifrån att gruppen ska använda rollkaraktärerna i en
rollspelskampanj. En annan utgångspunkt är att
kampanjen utgår ifrån rollerna, dvs att kampanjen
och berättelsen utgår ifrån karaktärsskapandet
och inte att karaktärerna skapas för att passa in i
en redan färdig historia. Studiecirkeln är tänkt att
användas som en förberedelse inför det faktiska
rollspelandet i kampanjen.
Genom den här cirkeln kan du lära dig bland
annat:
En metod för att skapa rollkaraktär till en
rollspelskampanj.
Få verktyg att skapa trovärdiga och levande
karaktärer
Skapa förutsättningar för en ökad spelupplevelse för dig och din spelgrupp genom
ökat fokus på rollutveckling.
Utveckla din förmåga att gestalta din
rollspelskaraktär.

Studiematerial

Det är inte ett krav men fördelaktigt om deltagarna har tillgång till minst en dator och helst var
sin under studiecirklarna. Utöver detta behövs
pennor, papper och post-it-lappar. Om det är så
att ni väljer ett speciellt rollspel att använda i er
studiecirkel är det bra att införskaffa rollspelet
och även karaktärsformulär. Det är fördelaktigt
om deltagarna kan komma åt internet under
cirkeltiden.
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Att tänka på som deltagare

Det är bra om ni som deltagare har provat på
rollspel tidigare, men det är inget krav.
Tänk även på att om det inte fungerar för just den
här gruppen så går det bra att göra om cirkelns
upplägg eller innehåll så att det passar gruppens
behov, till exempel genom att byta plats på
cirkelträff 2 och 3 eller liknande.
Målet är att ni gemensamt ska utveckla era
rollkaraktärer, ert spel men också hur ni som
grupp kan utvecklas tillsammans. Se därför till
att vara öppen för varandras tankar och idéer.
Här finns inga fel utan tillsammans ska ni skapa
nya ingredienser till ert rollspel. Slutligen är det
viktigaste att ni ser till att ha roligt tillsammans.

Foto: Diacritica
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Rollgestaltning
Cirkelträff 1: Skapa ramverk

CIRKELTRÄFF 1: SKAPA
RAMVERK
Träffen är en uppstart på studiecirkeln och
fokuserar på att deltagarna väljer ramverk och
förutsättningar för rollspelskampanjen. Det
innebär att välja vilket rollspel som ska spelas, val
av kampanjvärld, vad kampanjen ska ha för tema
samt vilken miljö den ska utspelas i.

Inför träffen

Deltagarna bör ha funderat kring vilken typ av
rollspelsupplevelse de vill ha i den här studiecirkeln. Här kan det vara bra att tänka kring frågor
som exempelvis (A) Vad tycker jag är kul? (B) Är
det något jag inte är intresserad av?

Välj regelsystem och kampanjvärld

Efter att cirkelledaren har presenterat studiecirkelns upplägg och mål är det dags för det första
momentet. Det är nu dags för deltagarna att
välja vilket regelsystem och kampanjvärld som
studiecirkeln ska luta sig mot. Här finns det en
oerhörd flora att välja mellan, exempelvis Vampire, Warhammer och Mutant. Det går också bra
att använda något som är egenkonstruerat, eller
låta bli att använda något specifikt regelsystem.
Genomför en runda där alla får ge två förslag och
en kort motivering. Rösta därefter i gruppen. Det
förslag som fått flest röster är det som vinner.

Välj tema

Nästa steg är att välja kampanjens tema. Det
innebär vilken övergripande känsla som ska
genomsyra kampanjen. Är det exempelvis
storslagna äventyr? Frihetskamp? Rymdopera?
Vardagsrealism eller smäktande kärlekshistorier?
Möjligheterna är oändliga, men det är viktigt att
temat är tydligt för att skapa en god gemensam
berättelse. Låt alla individuellt och anonymt
skriva tre förslag på teman på post it-lappar. Sätt
sedan upp lapparna och låt alla placera ut tre
poäng på tre alternativ. Välj sedan ut de tre förslag

som fått flest röster. Diskutera i gruppen vilken
av dessa tre som skulle vara mest intressant att
ha som tema. Skriv upp motiveringar till varje
förslag. Låt alla komma till tals. Det temat med
flest röster behöver inte väljas. Välj slutligen
något av de tre förslagen.

Välj miljö

I detta moment ska deltagarna välja i vilken miljö
de vill att kampanjen ska utspelas i.
Är det exempelvis på gruvplaneten Xerx,
kriminella gäng i New York på 1860-talet, i
radhusområdet Svalan, Ludwig den XVI:s hov
eller i en nomadstam på den frusna tundran i
fantasyvärlden Obliv?
I många kampanjer kan miljön förändras över tid,
men försök utgå ifrån var merparten av spelet
kommer att äga rum. Deltagarna ska intervjua
varandra i några minuter om i vilken miljö de vill
spela i och varför. Den som blir intervjuad får
sätta sig i en stol och de andra får bombardera
intervjupersonen med frågor. Det är viktigt med
följdfrågor och att hålla uppe tempot. När alla
blivit intervjuade så har deltagarna en gemensam
diskussion där de reflekterar över svaren och
tankarna som kommit upp i intervjuerna. Välj
sedan den miljö som verkar mest intressant
utifrån vad som har kommit fram i övningen.
Avsluta med att deltagarna besvarar frågorna:
1) Vad är intrycken av detta cirkeltillfälle?
2) Vilka fördelar/nackdelar finns med att vi
gemensamt jobbat fram system, tema och
miljö?
Det här har träffen handlat om:
I detta cirkeltillfälle har deltagarna tillsammans i
olika övningar jobbat fram ramarna för kampanjen som deras rollkaraktärer ska verka i.
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Rollgestaltning
Cirkelträff 2: Rollkaraktärernas bakgrund

CIRKELTRÄFF 2:
ROLLKARAKTÄRERNAS
BAKGRUND

Låt alla deltagare tyst besvara dessa frågor. Låt
alla sedan presentera sig på nytt och fokusera på
bakgrunden. Den här gången ska presentationen
vara 1-2 minuter lång.

Den här träffen handlar om att deltagarna ska
börja jobba fram sina rollkaraktärer. Fokus
ligger på rollernas bakgrund, hur de träffade de
andra rollerna och varför de bildar en grupp. Det
är självklart tillåtet för deltagarna att ändra på
förutsättningarna om det passar gruppen bättre.

Därefter ska gruppen tillsammans konstruera
ett antal händelsekort som symboliserar stora
händelser som kan ha påverkat individen. Skriv
ned en kortfattad händelse på en post-it lapp.
Ta fram minst 20 stycken. Det kan exempelvis
vara händelser som ”Ett krig”, ”Ett brott”, ”En
kärlek” och ”Pengar gick förlorade”. Låt alla
sedan dra slumpmässigt 1-3 händelsekort och
inkludera händelsen i sin rolls bakgrund. Gör en
ny presentationsrunda och beskriv händelserna
och hur det påverkat rollerna.

Inför träffen

Det är bra om deltagarna har funderat kring vad
de vill spela för typ av karaktär i kampanjen. De
ska inte skriva ned något, men gärna ha med sig
lite tankar och funderingar. Det kan också vara
bra om deltagarna har läst på om kampanjvärlden
där kampanjen ska utspela sig, oavsett om det är
exempelvis i ett ockuperat Belgien på 1940-talet
eller på Dödsstjärnan. Utgå gärna ifrån individperspektivet, dvs hur det är att leva i den världen.

Vem är jag?

Det är nu dags att välja vilket koncept på
rollkaraktär deltagarna ska spela i kampanjen. Det
vill säga om de exempelvis ska spela konceptet
”den tysta hämnaren”, ”den tjänstvillige receptionisten” eller ”kanonladdare på Regalskeppet
Vasas jungfrufärd”. Låt alla tänka ut 3-4 ord som
beskriver deras roll och sen ska alla hålla i en
max 15 sekunders lång presentation av rollen.
Anledningen att hålla presentationen kort är att
deltagarna ska fokusera på det centrala i rollen.
Gruppen kan självklart hjälpa till med förslag.

Bakgrund

Bakgrunden är alltid central i en individ:
1)
2)
3)
4)
5)

Vem är jag?
Hur var min uppväxt?
Beskriv min familj
Vilket yrke/utbildning valde jag?
Vad är mina styrkor/svagheter?

Mål och mening med vår
gemensamma färd

Nu är det dags för gruppen att komma fram
till hur deras grupp träffades och varför de nu
bildar en grupp, oavsett om det är en syjunta,
grupp med vampyrer eller tungt bepansrade
rymdsoldater. I grupp ska deltagarna diskutera
fram svaren på följande frågor nedan. Anteckna
det viktigaste som kommer fram.
1)
2)
3)
4)

Hur träffades ni?
Varför är ni en grupp?
Vilket mål har er grupp?
Vad skulle kunna få er att splittras/stärkas
som grupp?
5) Övriga tankar
Avsluta med att deltagarna besvarar frågorna:
1) Vad är intrycken av detta cirkeltillfälle?
2) Vilka fördelar/nackdelar finns med sättet vi
har jobbat fram våra bakgrunder?
Det här har träffen handlat om:
I detta cirkeltillfälle har deltagarna tillsammans
jobbat fram sin egen rolls bakgrund och i olika
steg fått arbeta med gruppen som karaktärerna
bildar.
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Rollgestaltning
Cirkelträff 3: Fokus på individen

CIRKELTRÄFF 3: FOKUS PÅ
INDIVIDEN
Detta tillfälle fokuserar på att deltagarna ska
fördjupa sitt rollarbete. Det innebär att undersöka
hur rollerna ser på sig själva och hur andra ser på
rollerna. Deltagarna får också prova på att gestalta
karaktärerna för första gången.

Inför träffen

Deltagarna ha skrivit ned sin bakgrund. Ambitionsnivån kan landa i allt ifrån punktform till
mindre romaner. Huvudsaken är att något sätts
på pränt, men det kan vara en god idé att sätta
en någorlunda jämn ambitionsnivå i gruppen.
Om ett regelsystem används är det också en god
idé att skapa rollkaraktärens värden. Ett förslag
är att lägga upp rollerna i ett gemensamt Google
docs-dokument. Är det så att gruppen vill hålla
rollerna hemliga för varandra så räcker det med
att dela dokumenten med spelledaren.

Hur du känner mig och hur jag
känner mig själv

Det kan ibland vara en skillnad i hur personer upplever dig jämfört med hur du tror att de upplever
dig. Exempelvis tycker omgivningen att jag är
snål. Jag själv tycker att jag är sparsam eller rentav
generös. Helt enkelt, det är inte alltid som du vet
hur andra uppfattar dig, eller att andra vet varför
du uppträder på ett visst sätt. Nästa övning går
ut på att ni gemensamt till alla roller ska diskutera
fram förslag till svar på två frågor. Den som äger
rollen besvarar frågan “hur vill jag uppfattas av
andra?“ och resten av gruppen bestämmer svar på
frågan “hur uppfattar andra mig?“. Dokumentera
det viktigaste.

Kinesiskt porträtt

Nästa moment fokuserar på att hitta nyanser av
deltagarnas roller. Det vill säga, hur exempelvis
hittar du nyanser i beskrivningen blyg, gladlynt
eller aggressiv? Den här övningen går ut på att
genom association hitta nyanser som beskriver

rollerna, ett så kallat kinesiskt porträtt. Alla ska
var för sig avsluta följande meningar:
1)
2)
3)
4)

Om jag var ett djur skulle jag vara…
Om jag var ett instrument skulle jag vara…
Om jag var ett väder skulle jag vara…
Om jag var en färg skulle jag vara…

Exempelvis: ”Björn, bastuba, åskväder, rött. Jag
är stark och kraftfull och när jag blir arg blir jag
våldsam. Jag är också passionerad och är beredd
att kämpa för det jag tror på. Låt alla i tur och
ordning redovisa svaren.

Upp på golvet

Det är nu dags för gruppen att prova på att
gestalta sina karaktärer. Scenerna spelas av två
personer i taget och övriga i gruppen ser på.
Syftet är att kunna ge tips men också lära känna
de andras roller. Scenerna kan spelas kring bordet
eller genom att spelarna ställer sig upp på golvet
och spelar ut scenen där. De som inte spelar kommer på scenerna åt de två som ska spela. Exempel
på scener kan vara ”Vid frukosten”, ”Ett hemligt
förslag”, ”Vid dödsbädden”, ”Ett frieri”, ”Duellen” och ”Festen”. Efter att scenerna har spelats
upp diskuterar gruppen hur rollernas personlighet
kom fram och hur detta gestaltades. Utgå ifrån
vad som kom fram under moment 1 och 2. Tänk
på att inte sänka varandra, utan jobba med positiv
förstärkning och konstruktiv feedback. Tänk
också på att detta är övningsscener, alltså inget
som har hänt ”på riktigt”.
Avsluta med att deltagarna besvarar frågorna:
1) Vad är intrycken av detta cirkeltillfälle?
2) Vilket av momenten fungerade bra/dåligt?
Det här har träffen handlat om:
Deltagarna har dykt djupare ned i sitt rollutvecklande och även provat på att gestalta karaktärerna.
Fokus har legat på att hitta nyanser av rollerna
och hur de uppfattas av sin omgivning.
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Rollgestaltning
Cirkelträff 4: Gruppgestaltning

CIRKELTRÄFF 4:
GRUPPGESTALTNING
Vid cirkeltillfälle 4 fokuseras arbetet på gruppen
som rollerna ingår i. Dels vad rollerna tycker om
de andra i gruppen, de interna relationerna, men
också hur gruppen uppfattas av andra och vilka
andra aktörer som påverkar/påverkas av gruppen.
Deltagarna får också prova på att gestalta sina
relationer.

Inför träffen

Ta med ett A2-papper till mötet. Det är en fördel
om alla börjat fundera kring vad deras roller
tycker om de andra i gruppen men också på
tankar om gruppen som helhet. Det är inget som
behöver dokumenteras inför mötet. Det finns
omfattande litteratur som berör gruppdynamik
och är någon intresserad kan det vara en idé att
förkovra sig i detta ämne, men absolut inget som
krävs i denna studiecirkel.

Gruppmatris

En grupp består av ett antal individer och
relationerna dem emellan. I detta moment ska
rollernas relationer med varandra kartläggas. Lägg
ett A2-papper på bordet mellan deltagarna. Varje
person skriver sitt namn på kanten av pappret där
personen sitter. Alla drar sedan ett streck med en
pil till alla andras namn. Därefter ska alla skriva
ett ord på varje streck de dragit, vad de tycker om
personen som strecket går till. Alla ska således
skriva ned ett ord som beskriver vad de tycker
om varje person. Exempelvis beundran, hat och
vänskap. Därefter redovisar alla vad de tycker om
varandra. Resultatet bildar en tydlig och enkel
matris över relationerna i gruppen.

Gestaltning av relationerna

Det är nu dags att gå ifrån ord till handling och
visa på relationerna som togs fram i moment 1.
Dela upp gruppen i smågrupper. Grupperna ska
komma på korta scener som visar på relationerna

inom den lilla gruppen: t.ex. en scen kan handla
om att A är avundsjuk på B och på det sättet
visa A:s relation till B. Sedan spelar deltagarna
upp scenerna inför varandra. Det kan gärna vara
scener som faktiskt har hänt, men det måste inte
vara det. Efter att scenerna spelats igenom är det
dags att byta grupper och börja om. Genomför
sammanlagt 10-15 scener, ni kommer alltså inte
att hinna med allas relationer. Låt både de som
spelar och är åskådare till scenen komma med
reflektioner och tankar till varje scen.

Vår grupp i betraktarens öga

Detta moment är en variant på moment 1 vid
tillfälle 3. Den här gången ska dock fokus ligga
på gruppen istället för individen samt på aktörer.
Med aktörer menas olika grupper, organisationer
eller individer som spelar stor roll för deltagarnas
grupp. Exempelvis är stadens maffiakung och
poliser aktörer om gruppen spelar detektiver, eller
om gruppen spelar barn är föräldrarna exempel
på viktiga aktörer. Deltagarna ska ta sig an denna
övning genom att besvara frågor gemensamt. Se
till att dokumentera svaren. Frågorna är:
1) Vilka aktörer finns runt vår grupp?
2) Hur uppfattas vår grupp av omgivningen
och olika aktörer?
3) Hur uppfattar våra roller vår grupp?
4) Hur påverkar/påverkas aktörerna av oss?
Avsluta med att deltagarna besvarar frågorna:
1) Vad är intrycken av detta cirkeltillfälle?
2) Vilket av momenten fungerade bra/dåligt?
Det här har träffen handlat om:
Deltagarna har jobbat med gruppen som rollerna
ingår i. Dels relationerna inom gruppen, men
också hur gruppen förhåller sig till andra aktörer.
Vidare har deltagarna fått spela upp scener som
bygger på relationer inom gruppen.
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Rollgestaltning
Cirkelträff 5: Avslutning

CIRKELTRÄFF 5:
AVSLUTNING
Den sista träffen handlar dels om att prova på att
spela rollerna, dels om att spela upp scener ifrån
nuet och förr samt utvärdera hela studiecirkeln.

Inför träffen

Alla har med sig sin skrivna bakgrund, en text om
sin personlighet, en text om hur personen uppfattas av sin omgivning och en text om relationerna
till de övriga i gruppen samt tankar om gruppen
som helhet. Helt enkelt ska alla deltagare summera ihop resultatet ifrån de tidigare träffarna.

Nedslag i historien

Alla ska ta fram: (A) En scen ifrån det förflutna
som har varit viktig för rollen. (B) En scen som
visar vem rollen är idag. (C) En scen med hela
gruppen.
Redovisa scenerna för varandra och bestäm
vilka som ska vara med i vilka scener. Förmodligen kommer det att behövas att en del får ta
olika spelledarpersoner (slp) i de olika scenerna.
Exempelvis ”Spelare A vill ha en scen ifrån det
förflutna med sin farfar som dog för 20 år sedan.
I scenen ska farfar ge barnbarnet en magisk
nyckel. Spelare B får ta rollen som farfar. I
nutidsscenen vill spelare A visa hur hans roll har
mardrömmar om att han ska tappa den magiska
nyckeln. Spelare C får spela den arga farfadern i
drömmen. I scenen med hela gruppen vill Spelare
A berätta hemligheten med den magiska nyckeln
för de andra. Alla spelare är med.”
Scenerna ger deltagarna möjlighet att utveckla
historien samt gör att alla bekantar sig med allas
roller.

Ge historien liv

Det är nu dags att spela upp scenerna som togs
fram. De som inte deltar i scenen är åskådare. När
scenerna är färdigspelade så går ni igenom varje
scen och besvarar följande frågor:

1)
2)
3)
4)

Vad handlade scenen om?
Vilken känsla förmedlades?
Vad gjorde rollen i scenen?
Vad får ni för nya tankar om rollen och
rollens historia?
Se till att anteckna allt nytt som kommer upp.
Momenten ger övning i att spela rollerna men ger
även nya perspektiv samt utvecklar historien och
gruppen som helhet.

Utvärdering av cirkeln

Det är nu dags att utvärdera hela studiecirkeln.
Sätt er i en ring på stolar med en stol extra. Läs
upp en rad påståenden, alla som håller med byter
plats och de som inte håller med sitter kvar. De
som bytt plats förklarar vad det var som gjorde att
de bytte plats. Fyll gärna på med egna påståenden
som passar gruppen. Påståendena är dessa:
Jag har lärt mig något nytt under den här
studiecirkeln.
Studiecirkeln har skapat goda förutsättningar till vår kommande rollspelskampanj.
Jag känner att jag har utvecklat min roll.
Jag känner att jag lärt känna de andra
rollerna i gruppen.
Jag saknade något under studiecirkeln.
Jag känner att jag skulle vilja haft mer av
något i studiecirkeln.
Jag känner mig inspirerad att börja spela vår
rollspelskampanj.
Efter denna övning diskuterar gruppen de olika
momenten i studiecirkeln utifrån följande frågor:
1. Vad var bra? 2. Hur kan momenten utvecklas?
3. Vad har vi lärt oss?
Det här har träffen handlat om:
Träffen har gett deltagarna möjlighet att prova på
att gestalta sina roller och levandegöra sin historia
genom att spela upp olika scener. Avslutningsvis
har det också genomförts en utvärdering av hela
studiecirkeln. Nu är förhoppningsvis deltagarna
inspirerade och väl förberedda att sätta igång sin
rollspelskampanj.

Sveroks studiecirkelmallar
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Cirkeladministration

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 anmälningsblanketten 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.

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.

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.

Vad har ni lärt er av cirkeln och varför?

PLUS

Vad skulle ni göra annorlunda till nästa gång och varför?

MINUS

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

INTRESSANT

Sveroks studiecirkelmallar
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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

Rollgestaltning
Cirkelvarianter

CIRKELVARIANTER
Du kan givetvis genomföra den här cirkeln precis
som den är beskriven i mallen, men en viktig del
av Studiefrämjandets folkbildning är tanken om
att man lär sig av varandra och själv är med och
påverkar.
Det enklaste sättet att själv variera cirkeln är att
göra den längre eller kortare. Längden bestämmer
ni själva, så länge det är minst 9 studietimmar
totalt och minst 1 studietimme per tillfälle.
På det här sättet kan ni anpassa cirkeln till gruppens behov. Ni kan till exempel välja att vid två
tillfällen jobba med vissa moment därför att ni
tycker att de är mer intressanta. Alternativt kan
ni återkomma till ett moment som ni har varit
igenom. Kanske vill ni prova samma moment
som ni redan gjort, fast ändra förutsättningarna.

Ta våra rollspelskaraktärer in i ett
lajv

Studiecirkeln ger ett ramverk för hur ni kan ta era
rollspelskaraktärer och prova dessa på befintliga
lajv. Cirkeln tar upp frågeställningar kring hur
rollerna behöver anpassas till lajvets fiktion, hur
rollerna gestaltas på lajv, vilka krav på flexibilitet
detta ställer på karaktärerna såväl som på spelarna
m.m.

Text: Fredrik Åkerlind

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

Fördjupning i gestaltning av
rollspelskaraktärer

I denna cirkel får deltagarna testa på olika
metoder att bli bättre på att gestalta sina rollspelskaraktärer. Exempelvis berörs områden som
hur man spelar på status och hur äkta känslor kan
gestaltas på låtsas. Mycket inspiration hämtas ifrån
improvisationsteatern.

Så blir din rollspelskaraktär en del
av din kampanjvärld

En cirkel som handlar om att låta rollkaraktärer
integreras så mycket som möjligt i en befintlig
kampanjvärld. Utgångspunkten är att skapa en
så trovärdig roll som möjligt utifrån en kampanjvärlds förutsättningar. Den tar upp områden som
kläder, språk, historia samt seder och bruk.
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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.

