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FRIFORM
Ett studiematerial för djupare upplevelser
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Om Sveroks studiecirkelmallar
Den här mallen ingår i en serie mallar för studiecirklar, som Sverok har tagit
fram för att hjälpa dig som vill genomföra studiecirklar hos Studiefrämjandet.
Sverok är medlemsorganisation i Studiefrämjandet, som är ett av landets största
studieförbund och finns över hela landet. Studiefrämjandet har ett brett utbud
av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Inriktningen är främst natur, djur, miljö och kultur – framförallt ungdomskultur.
Studiefrämjandet utgår från folkbildningens idé om demokrati och delaktighet. Genom att stödja lärandet i föreningar, nätverk och organisationer
bidrar Studiefrämjandet till att utveckla och förnya det lokala förenings- och
kulturlivet. Konkret betyder det att studiecirklar kan få hjälp med studiematerial, lokaler, studieplaner och annat praktiskt.
När ni startar er första studiecirkel ska du ta kontakt med handläggarna på
Studiefrämjandet så berättar de mer. På Studiefrämjandets hemsida (studieframjandet.se) kan du välja kommun och hitta kontaktuppgifter till ditt
lokalkontor.
Mallen är upplagd så att du kan använda den som en steg-för-steg guide. Den
börjar med enkla och praktiska begrepp följda av råd och tips inför varje
cirkelträff. Här finns också praktisk information som kan vara bra att ha i
kontakterna med Studiefrämjandet.
Tänk på att folkbildning genom studiecirklar är något man gör tillsammans.
Se mallen som en guide och ett stöd, men diskutera alltid tillsammans med de
andra deltagarna, och med er kontaktperson, om hur ni kan använda den. På
så vis kan ni utforma en egen cirkel, som handlar om just det som ni tycker
är viktigt.

SYMBOLFÖRKLARING
Sveroks studiecirklar är graderade efter hur författarna har
bedömt ledarens förkunskapskrav. Givetvis bedömer du
själv hur cirkeln passar just dig.
Nybörjare, cirkelmallen kan användas av alla.
Invigd, cirkelmallen är för dig som redan har ett
intresse och vill utveckla detta.
Veteran, cirkelmallen riktar sig till dig som är
erfaren och vill fortsätta att fördjupa dig inom ett
speciellt område.

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

INNEHÅLL

CIRKELNS LÄNGD OCH OMFATTNING

Ni kan antingen använda materialet som det är
med 5 träffar, eller utöka antalet träffar till fler om
ni vill avsätta mer tid för ett ämne.

4

FÖRBEREDELSER FÖR CIRKELLEDAREN

5

ÖVERSIKT AV CIRKELN

6

CIRKELTRÄFF 1: NYA SÄTT ATT SPELA

7

CIRKELTRÄFF 2: DRAMATURGI OCH
ROLLUTVECKLING

Den här cirkeln innehåller 5 träffar.

8

CIRKELTRÄFF 3: DET FÖRFLUTNA

Den här cirkeln innehåller _____ träffar.

9

CIRKELTRÄFF 4: BEGRAVNINGSTALET

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

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

15 BILAGA 1:
SCENARIOT PAPPA

Varje träff är 3 studietimmar.

16 BILAGA 2:
EFTERDISKUSSIONER

Varje träff är _____ studietimmar.

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

Friform
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.
Att vara cirkelledare innebär att det är du som
sköter det praktiska med cirkeln och har ansvar
för att rapportera till Studiefrämjandet. Du hittar
lite tips i den här cirkelguiden, men kan också läsa
”Att vara cirkelledare”, en guide i den här serien
som är till för dig som ska leda en studiecirkel. Du
kan också läsa mer på sidan 11-13 i detta häfte.

Lästips

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
die
stu

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

Nordic Larp (Stenros/Montola) Bok som
behandlar olika lajv i Norden och där framför allt
kapitlet om En stilla middag med familjen är en
bra inspirationskälla till metatekniker.
Impro for storytellers, Keith Johnston ger i sina två
böcker många tankar kring utveckling av berättelser men också konkreta metoder och övningar.
Även Knutpunktspublikationerna innehåller
mycket intressant – finns att köpa exempelvis här:
shop.textalk.se/en/shop.php?id=19308
jeepen.org Här hittar du såväl teorier kring
rollspel, metatekniker och scenarion.
alexandria.dk En dansk samling med
mängder av rollspelscenarion. Besök den!
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Friform
Översikt av cirkeln

ÖVERSIKT AV CIRKELN
Friform är en studiecirkel i hur du som spelare
kan använda olika metoder för berättande inom
rollspel och lajv. Genom att t.ex. spela scener
från din rolls framtid eller förflutna skapas ett
större djup i både rollen och berättelsen. Målet
är att metoderna ska berika spelet och skapa nya
upplevelser. Metoderna som tas upp i cirkeln
fungerar lika bra i rollspelssammanhang, som när
du vill skapa mer spel i lajvgruppen. Det finns
också stora möjligheter att lägga till egna idéer
och övningar som passar gruppens syfte och
önskemål.
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Genom den här cirkeln kan du bland annat:
Prova på hur du kan utveckla ett platt
scenario till en mångsidig berättelse.
Testa olika metoder för berättande inom
lajv och rollspel.
Rollutvecklingstips – hur du kan gå till väga
för att bygga ut karaktärer och göra dem
mer intressanta.
Dramaturgitips – hur du kan utveckla och
förändra en historia för att göra den mer
engagerande och intressant.

Studiematerial

I den här cirkelserien jobbar ni mest med er själva,
men bra att ha med sig kan vara lite papper att
anteckna på, pennor, rekvisita till scenariot och en
ljudanläggning för att spela musik. Tejp kan vara
användbart om man vill dela upp rummet i olika
scener. Allt går att köpa i vanliga butiker.

Att tänka på som deltagare

Det krävs inga förberedelser eller mer specifika
förkunskaper än att du ska ha grundläggande
kunskaper om rollspel eller lajv.
Tänk även på att om det inte fungerar för just
den här gruppen så är det helt okej att göra om
cirkelns upplägg eller innehåll så att det passar
gruppen, till exempel genom att byta plats på
cirkelträff 2 och 3 eller liknande.
Slutligen är det viktigaste att ni ser till att ha ett
öppet diskussionsklimat och roligt tillsammans.

Sveroks studiecirkelmallar
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Friform
Cirkelträff 1: Nya sätt att spela

CIRKELTRÄFF 1: NYA SÄTT
ATT SPELA

hopp och inte innan den vars tur det är har rört
sig. Om ens fot blir nuddad åker man ut. Den
som är sist kvar vinner.

I första träffen börjar vi med lite gruppövningar,
både för att det är ett bra verktyg och för att det
kommer hjälpa er i rollspelandet längre fram i
kursen.

Spelet

Första mötet

Be deltagarna ta på sig kläder som de inte är rädda
om och som det går lätt att röra sig i.
Låt var och en prata i några minuter utan att bli
avbruten om vad deras förväntningar inför den
här studiecirkeln är. Varför har man valt att vara
med i den här studiecirkeln, vad förväntar man
sig att få ut av kurstillfällena? Det kallas att ”ta en
runda” och syftar till att alla ska få säga någonting
när alla lyssnar. Annars kan det lätt bli så att de
som pratar mest, hörs mest. Diskutera vidare vad
deltagarna har för erfarenheter av lajv och rollspel
sedan tidigare. Vad tycker de är viktigast för att få
en bra spelupplevelse? De kan också dela med sig
av något spelminne som var extra bra.
Det kan vara skönt att värma upp både kroppen
och hjärnan innan man sätter igång med den
”riktiga” aktiviteten. En lek eller en övning är bra
för att komma igång.

Ettordssaga

Sitt i en ring. Övningen går ut på att berätta en
saga genom att bara säga ett ord eller en mening
var. Alla bygger på berättelsen med ett ord när
det är deras tur. Om sagan blir obegriplig – börja
om. Gör första sagan utan tema. Sedan kan man
lägga på tematik på sagorna, till exempel en
romantisk berättelse, en skräcksaga, en barnsaga
osv. Övningen är bra för att få igång hjärnan och
ha lite roligt under tiden.

Pinocchio

En kort lek för uppvärmning. Stå i en ring. På
tre hoppar alla utåt i rummet. Sen gäller det att
försöka nudda en annan persons fot med sin fot.
Man kör i tur och ordning. Varje person har ett
hopp och sen måste den stå stilla. Om man blir
hoppad mot får man hoppa undan, men bara ett

Spela scenariot Pappa (se Bilaga 1). Det finns fem
roller. Bestäm en person som är spelledare (första
gången scenariot spelas kommer det innebära
att dela ut roller, sätta igång spelet och avsluta
spelet). Dela ut roller. Rollerna är könsneutrala
och kan spelas av både tjejer och killar. Du som är
spelledare blandar rollerna och delar ut dem. När
alla har läst kan du läsa den första texten i huvudscenen. Be spelarna sluta ögonen under tiden.
När texten är slut ber du dem öppna ögonen och
spelet börjar. Avbryt spelet när det känns som att
spelarna inte har mer att spela på. Säg: Tack så
mycket, där avslutar vi spelet. Det lilla scenariot
Pappa kommer användas genom hela kursen, och
första gången spelar cirkeldeltagarna det bara som
det är. Scenariot kan ta allt mellan 20 minuter och
en timme att spela, helt beroende på hur spelarna
spelar.
Avsluta med en efterdiskussion (se Bilaga 2).
Det här har träffen handlat om:
Introduktion till kursen. Förväntningar på kursen.
Erfarenhet av lajv och rollspel. Provspelat det lilla
scenariot Pappa.

Inför nästa träff

Bestäm vem som ska vara spelledare nästa gång.
Spelledaren ska: (1) Hitta en låt som passar att
inleda och avsluta scenariot med. Tänk gärna
musik som förmedlar en känsla. Instrumentell
musik är ofta bra, men det är inget måste. (2) Ha
med sig en lek som gruppen kan värma upp med.
Varje deltagare får välja en av karaktärerna från
scenariot Pappa. Det behöver inte vara samma
som de spelade den här gången men alla ska ha
olika karaktärer. Till nästa gång ska deltagarna:
(1) Ta med ett klädesplagg som passar till rollen.
(2) Ha skrivit ett kort utdrag, ca 0,5 A4-sida ur
rollpersonens dagbok som på något sätt handlar
om pappan.

Sveroks studiecirkelmallar
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Friform
Cirkelträff 2: Dramaturgi och rollutveckling

CIRKELTRÄFF 2:
DRAMATURGI OCH
ROLLUTVECKLING
Cirkelledaren ska påminna alla om att ta med
klädesplagg och skriva dagboksinlägg som de fick
i läxa. Påminn i god tid.
Den som ska vara spelledare förklarar sin lek och
gruppen leker den. Om personen glömt att ta
med sig en lek, gör en av övningarna från förra
gången.

Inledande diskussion

Vad gjorde vi förra gången? Prata om hur det
gått med uppgiften de fick att göra till den här
gången. Obs! Deltagarna ska inte läsa upp sina
dagboksinlägg här. Har det varit lätt? Svårt? Har
några nya tankar om rollen kommit upp?

Dramaturgi

Dramaturgi handlar om hur en berättelse:
blir bättre strukturerad – den ska exempelvis inte innehålla tråkiga transportsträckor
eller onödiga bitar som inte passar in i
berättelsen
blir klarare motiverad – spelarna ska förstå
varför rollpersonerna gör som de gör
blir tydligare om spelarna vet var berättelsen
är på väg och hur den eventuellt ska sluta.
Deltagarna ska nu diskutera scenariots dramaturgi
– hur kan gruppen göra den tydligare? Hur kan
berättelsen förbättras? Deltagarna ska gemensamt
genom diskussion:
Bestämma en början.
Bestämma hur det slutar. (A) Antingen att
det finns ett bestämt slut. (B) Eller att det
slutar när ett visst antal händelser har hänt.
(C) Eller att det slutar när rollen Magnus/
Moa säger: Då är det bestämt!
Bestämma en händelse som gör att historien
tar en annan vändning (bestämma ungefär
när den inträffar). Det kan till exempel vara
en av rollerna som avslöjar något för de

andra rollerna. Eller att spelledaren lägger
in en händelse (t.ex. pappas okände bror
kommer in, det står något oväntat i mammans testamente).

Metatekniken: Dagboken

Något som sker i spel men som sker utanför
rollernas verklighetsuppfattning. I den här
tekniken kommer spelarna få höra utdrag ur
rollernas dagböcker, men rollerna hör inte detta.
Spela scenariot Pappa igen (se Bilaga 1). Nu ska
varje spelare vid ett tillfälle under scenariot läsa
vad som står i deras respektive dagbokstext.
Instruera att när en spelare ställer sig upp med sin
text så slutar resten av spelarna att spela och bara
lyssnar. När spelaren slutat läsa och vikt ihop sitt
papper så återgår gruppen till vanligt spel. Det
blir som en drömscen – rollerna har inte hört
dagbokstexten, men spelarna har hört t.ex. Moas
innersta tankar och kan ta in det i sitt spel.
Så denna gång ser scenariot ut så här:
Nytt intro med temamusiken som spelledaren har valt
Dagboksuppläsningar som metametod
Striktare struktur/dramaturgi på historien
En inlagd händelse som påverkar berättelsen
Bestämt slut
Avsluta med temamusiken
Avsluta med en efterdiskussion (se Bilaga 2).
Det här har träffen handlat om:
Gick igenom vad som gjordes senast. Scenariot
– hur man kan utveckla det – diskussion (dramaturgidiskussion). Metatekniker. Spelat scenariot
med nya förutsättningar.

Inför nästa träff

Bestäm ny spelledare till nästa gång. Den personen tar med sig en ny uppvärmningslek till nästa
gång. Spelledaren tar också med samma musik,
eftersom den nu är temamusik för scenariot.

Sveroks studiecirkelmallar
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Friform
Cirkelträff 3: Det förflutna

CIRKELTRÄFF 3: DET
FÖRFLUTNA
Försnack

Diskutera vad ni gjorde förra gången. Vad tyckte
ni fungerade bra/dåligt förra gången? Har deltagarna funderat på något kring scenariot Pappa sen
senast?

Uppvärmning

Den som ska vara spelledare förklarar sin lek och
gruppen leker den. Om personen glömt att ta
med sig en lek, gör en av övningarna från förra/
första gången, eller annat förslag från gruppen.

Metatekniken: Scener från det
förflutna

Nu ska vi ta reda på vad som hänt i det förflutna
i scenariot Pappa. Låt deltagarna diskutera kring
händelser som de vill få reda på mer om. Det kan
vara saker som kommit upp när de spelat scenariot tidigare, eller saker som deltagarna funderat
på. Alla roller bör nödvändigtvis inte vara närvarande i alla scener. De som inte spelar scenen
blir åskådare. Om det är andra spelledarpersoner
med i scenen går spelledaren eller spelare som
inte är med i scenen in och spelar dem. Åskådarna
kan också ge feedback på scener eller ta med sig
inspiration ifrån händelser in i sina egna scener
som de spelar.
Gör en lista på scener som sedan alla kan se, t.ex.
uppsatt på väggen eller på bordet. Nedan finns
exempel på scener men låt helst gruppen helst
komma på egna.
Hemma hos Magnus och Hanna precis
innan begravningen
Magnus, Marika och ev. deras barn
En semesterresa/julafton i barndomen
Hanna/Hannes i Indien.
Sista samtalet med mamma

När Erik/Emma hamnar på psyket och
varför.
Sanna/Samuel samt respektive och hur det
gick till när de fick reda på att de var med
barn.
Pappa och Mamma träffas för första
gången.
Egna förslag.

Scenariot

Spela introlåten.
Spelledaren introducerar de olika scenerna,
exempelvis: “Vi ska titta lite närmare på vad som
egentligen hände i Indien när Erik kom för att
besöka Hanna på hotellet.”
När spelarna känner sig klara med scenen eller
spelledaren bryter scenen är den klar. Spelledaren
leder in spelarna i nästa scen.
Spela så många scener ni vill, men ett tips är att
ha mellan 5-10 scener, beroende på hur långa
scenerna är.
Avsluta sedan scenariot som om ni skulle spela
grundscenariot: med första inledningsscenen, alla
runt bordet och pappa vilar efter begravningen,
samtidigt som titellåten spelar.
Det här har träffen handlat om:
Pratat om vad ni gjorde senast. Scenariot – hur
kan man utveckla det – diskussion (dramaturgidiskussion). Metatekniker. Att spela en utvecklingen av scenariot. Efterdiskussion.

Inför nästa träff

Bestäm ny spelledare till nästa gång. Den
personen tar med sig en uppvärmningslek till
nästa gång. För tips på roliga övningar eller lekar
rekommenderas Impro av Keith Johnstone. Det
går också utmärkt att hitta på en egen uppvärmningsövning tillsammans, eller att den som är
spelledare hittar på en.

Sveroks studiecirkelmallar
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Friform
Cirkelträff 4: Begravningstalet

CIRKELTRÄFF 4:
BEGRAVNINGSTALET
Den som ska vara spelledare förklarar sin lek och
gruppen leker den. Om personen glömt att ta
med sig en lek, gör en av övningarna från förra/
första gången, eller annat förslag från gruppen.
Genomför ett försnack och diskutera samma
frågor som förra gången.

Metatekniken: Begravningstalet
och scener från framtiden

Begravningstalet är huvudtekniken i detta
cirkeltillfälle men ni kan även efter lust och
behov lägga in fler av de tekniker som redan
har testats. Begravningstalet är en framtidsscen.
Varje karaktär har en scen där han eller hon håller
ett tal på pappas begravning. Talet blir som en
monolog för de andra spelarna om vad som kan
ha hänt efter det som nu utspelar sig. När en
spelare vill hålla sitt begravningstal ställer han eller
hon sig upp (det går också utmärkt att använda
sig av rekvisita, som vinglas eller kaffekoppar
som personen kan klinga i) och håller ett tal. De
andra spelarna lyssnar och tar in, men blandar sig
inte i scenen. Scenen är slut när personen som
håller talet sätter sig ned. Då fortsätter spelet som
ingenting har hänt. Ni kan också välja att spela
framtidsscener, precis som ni spelade dåtidsscener
vid cirkeltillfälle 3.

Scenariot

Välj tillsammans ett antal scener som ni vill
ska spelas. Lägg upp ett ungefärligt schema (se
scenexempel nedan).
Spelledaren leder spelarna in och ut i de olika
scenerna. Beskriv gärna målande övergångarna:
“Men hur var det egentligen med testamentet?
När pappa så småningom dog så blev det ju
det där tråkiga bråket om vem som skulle få
sommarstugan. Vi känner igen situationen, alla
syskonen är samlade men vi flyttar oss några år
framåt i tiden…”

Scenexempel:
Intro med musik
Nu: Första diskussionen runt bordet
Framtid: Bråket runt pappas testamente
Begravningstal: Magnus
Nu: Kaffet serveras
Begravningstal: Hanna
Framtid: Erik i gruppterapi (prata om
mamma och hur hon styrde familjen)
Osv…

Spela så här:
Spela introlåten.

Spelledaren introducerar de olika scenerna.
”Vi ska titta lite närmare på vad som egentligen
hände när Magnus var fem år gammal. Vad var
det han såg i föräldrarnas sovrum?”
När spelarna känner sig klara med scenen så tittar
de på spelledaren som leder in spelarna i nästa
scen. Avsluta som om ni skulle spela grundscenariot: med första inledningen, alla runt bordet
och pappa vilar efter begravningen, samtidigt som
titellåten spelas.
Spela så många scener ni vill, men som ett tips:
5 nutidsscener och ytterligare 5 scener i dåtid/
framtid. Se till att alla får hålla sitt begravningstal.
Det här har träffen handlat om:
Pratat om vad vi gjorde senast. Scenariot
– utveckling. Metatekniker – Framtid/Begravningstal. Att spela en utvecklingen av scenariot.
Efterdiskussion.

Inför nästa träff

Samma förberedelser som förra träffen. Utöver
det ska alla deltagare till nästa gång utgå från
scenariot Pappa och fundera på idéer på egna
tekniker eller scener som de vill testa.

Sveroks studiecirkelmallar
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Friform
Cirkelträff 5: Avslutning

CIRKELTRÄFF 5:
AVSLUTNING
Den som ska vara spelledare förklarar sin lek och
gruppen leker den. Om personen glömt att ta
med sig en lek, gör en av övningarna från förra/
första gången, eller annat förslag från gruppen.

Diskussion

Vad gjorde vi förra gången? Hur kan vi använda
teknikerna som provades förra gången när vi
rollspelar eller lajvar? Vad tycker vi om teknikerna? Har de försämrat spelandet eller gjort det
bättre? Vilken teknik tycker vi bäst om? Varför?
Diskutera de förslag på metoder eller scener som
gruppen har tagit med sig från förra gången.
Spela scenariot Pappa en gång till med gruppens
egna utvecklingar och förslag på tekniker, eller
varför inte hitta på ett eget scenario?
Tips på vad som ska finnas med i ett grundscenario:
En situation (Mamma har dött, vad ska vi
göra med Pappa?)
En konflikt (Ingen vill ta på sig ansvaret)
Något som för berättelsen framåt (Vi måste
besluta oss idag)
Ett slut
Roller (Kan vara bara ett ord eller en
mening)
Vilka tekniker ska vi använda?
Kanske kan gruppen applicera tankarna på en
egen idé som gruppen tycker är intressant eller
använda de olika metoderna på en lajvgrupp för
att exempelvis utveckla relationerna.

Testa fler tekniker

Förslag på fler metoder som kan appliceras på
scenariot Pappa om gruppen inte har egna förslag:
Varje roll spelas av två personer, en som är
rollen och en som är samvetet (ta bort de
roller ni tycker passar om ni är för få)
Teatermonolog – bestäm ett tecken (t.ex. att
man klingar i glaset) för att ange när rollen
håller en monolog om vad den känner
innerst inne.
Spelledaren inleder scenerna med en kort
monolog i rollen som pappan.
Spela scenariot i en annan genre och se
vad som händer (exempelvis sci-fi, fantasy,
1800-tal)
Parallella verkligheter: Dela upp rummet i
två, på ena halvan är scenariot som gruppen
har spelat det förut, på andra sidan är det
ändrade förutsättningar. T.ex. får gruppen
på ena sidan bara spela berättelsen som om
den var glädjefylld och inte ångestfylld.

Det här har träffen handlat om:
Pratat om vad ni gjorde senast. Skapat egna
metatekniker? Och anpassat dessa efter gruppens
behov och efter vad man ska spela. Testat nya
metatekniker. Diskuterat och sammanfattat
studiematerialet.

Sveroks studiecirkelmallar
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Friform
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

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

Friform
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.
Här får du några tips av cirkelskaparen om hur
man lätt kan göra varianter av just den här cirkeln.

Relationer i lajvgrupp

Gör cirkelns moment som en förberedelse för en
lajvgrupp när man ska åka på ett lajv tillsammans.
Använd metoderna för att ta fram relationer och
vad gruppen ska spela på lajvet. Skapa ett enkelt
scenario efter mallen i träff fem och testa med
påbyggnationer och metatekniker.

Teaterarbete

Förenkla en pjäs som redan finns så att den passar
ett grundscenario:
Tips på vad som ska finnas med i ett grundscenario:
En situation (Mamma har dött, vad ska vi
göra med Pappa?)
En konflikt (Ingen vill ta på sig ansvaret)
Något som för berättelsen framåt (Vi måste
besluta oss idag)
Ett slut
Roller (Kan vara bara ett ord eller en
mening)
Eventuella metoder (Schemaläggning av
scener) och tekniker (framtidsscener)
Och använd det scenario som blir resultatet för
att utveckla roller i ett pjäsarbete.

Metodutveckling

Använd cirkelmaterialet som grund för att
utveckla egna metoder. Ingen äger metatekniker
utan alla kan anpassa dem efter sin grupps behov
eller hitta på egna. Glöm inte att sprida dem
vidare till andra!

Text: Anna-Karin Linder

Eget scenario

Börja med att göra ett eget scenario efter mallen
i cirkelträff 5 och strunta i scenariot Pappa, gå
sedan igenom de steg som är beskrivna i cirkelträffarna från träff 1.

Förbättra

Ta bara teknikerna och använd dem på ett
redan existerande rollspelsscenario eller lajv
som gruppen vill spela. Lägg in framtidsscener
i fantasylajvet, eller lägg upp ett scenschema när
rollspelsgruppen ska spela Drakar och demoner.

Sveroks studiecirkelmallar
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BILAGA 1:
SCENARIOT PAPPA

Pappa är ett scenario som handlar om en familj där mamman som styrt allting med järnhand plötsligt
gått bort. Och kvar finns en pappa på ålderns höst som inte klarar någonting själv. Han måste tas om
hand på något sätt. Men hur? På nästa sida hittar du frågorna för efterdiskussion.

Huvudscen:

Pappa blev en helt annan människa efter att mamma dog. Han sa nästan inget. Han försvann in i sig
själv. Som att mamma var den som bar hans personlighet. Mamma hade alltid koll på allting. Det var
mamma som pratade i telefon med barnen, som höll kontakten med alla vänner. När hon försvann
fanns ingenting kvar. Han kan ingenting. Knappt ens koka vatten själv. Han är inte berättigad till
hemhjälp. För frisk. Men vi kan ju inte lämna honom ensam. Vad fan ska vi göra med pappa?
Dagen efter mammas begravning sitter alla på verandan i stugan. Pappa vilar sig. Syskonen försöker ha
en diskussion om vad de ska göra med pappa utan att han hör. Något måste bestämmas om vad som
ska göras åt situationen. Kan pappa lämnas ensam, eller måste han tvingas in på ett hem fast han inte
vill? Kan någon av syskonen tänka sig att flytta in i pappas våning tills vidare?

Roller:

Magnus/Moa – äldsta sonen/dottern. Har gjort hela grejen med familjeliv. Har tre små barn och
villa med stora lån i en storstadsregion. Känner sig pressad av allt ansvar. Älskar sin far, tog sin mammas död väldigt hårt. Gift med Marika/Marcus.
Marika/Marcus – gift med Magnus/Moa. Tycker att familjen hen gift in sig i är en samling mähän
som aldrig kan säga rakt ut vad de tycker. Tycker även att Magnus/Moa har gjort nog för familjen som
det är och inte ska ta på sig mer. Försöker dölja vad hen tycker för att inte skapa mer drama, men det är
svårt.
Hannes/Hanna – mellanbarnet. Har precis kommit hem från en lång resa i Indien. Missade mammas begravning. Försöker hitta sig själv. Tycker att folk bara borde ta och slappna av lite.
Emma/Erik – mellanbarnet. Låg inne på psyket i somras. Tog mammas död ganska hårt och kämpar
med sitt pillerberoende. Vill gärna ta tag i saker och ting, men orkar inte. Tycker det är väldigt viktigt att
undvika att pappa institutionaliseras.
Sanna/Samuel – yngsta barnet. Väntar sitt första egna barn. Var den som sist flyttade hemifrån.
Sladdbarn, är egentligen lite för ung för att få barn, men försöker tappert bära ansvaret.

Spela huvudscenen så länge som det känns som att det finns saker att spela på. Första gången, spela
bara huvudscenen.
Avsluta när syskonen bestämt sig för vad de ska göra med pappa.

BILAGA 2:
EFTERDISKUSSIONER

Cirkelträff 1

Frågor att diskutera efter att scenariot Pappa har spelats.
Hur kändes det att spela scenariot?
Var det för lite information för att få igång spel?
Vad saknade spelarna i scenariobeskrivningen?
Vilken information om familjens tidigare liv kom fram?
Vad ville man veta mer om?
Vad fanns det för frågetecken?
Krockade spelarnas visioner om vad som hänt tidigare?
Hur kändes det att spela med så lite bakgrundsinfo?
Var det kul/tråkigt att spela scenariot?
Hur hade scenariot kunnat vara roligare?
Skriv ned konkreta saker som deltagarna saknade.

Cirkelträff 2

Hur kändes det att spela scenariot en gång till?
Vad var den tydligaste skillnaden?
Fick man reda på mer om karaktärerna?
Hur fungerade det med bestämda händelser?
Hur funkade det med dagbokstexterna – tillförde de
något till berättelserna? Om inte, hur kan det förändras
till det bättre?
Hur fungerade stämningsmarkörerna med intro och
slutmusik?

Cirkelträff 3

Hur kändes det att inte spela ursprungsscenariot, utan
andra scener?
Var det en skillnad i stämning?
Fick man reda på mer om karaktärerna?
Tillförde scenerna ursprungsscenariot något?
Hur funkade det med scener ifrån det förflutna – tillförde de något till berättelserna? Om inte, hur kan det
förändras till det bättre?
Fanns det några scener som saknades?
Var det något som inte fungerade?
Var det något som fungerade extra bra och som alla är
nöjda med?

Cirkelträff 4

Hur kändes det att spela scenariot nu jämfört med
första gången?
Hur fungerade de nya teknikerna? Begravningstalet?
Framtidscener?
Hur fungerade det att schemalägga scenariots scener?
Var det en skillnad i stämning?
Hur känner gruppen inför karaktärerna nu? Är de
lättare eller svårare att relatera till? Finns det favoriter
bland spelarna som de ”håller” lite mer på i konflikten?
Funkade de olika metoderna som användes? Om inte,
hur kan det förändras till det bättre?
Fanns det några scener som saknades?

Cirkelträff 5

Hur fungerade det att hitta på egna tekniker?
Kände gruppen att den kunde frikoppla sig från
scenariot Pappa om det var så att man skapade sig ett
eget scenario?
Sammanfattning av alla fem cirkelträffar – vad har
varit bra, vad har varit dåligt, vad hade kunnat göras
annorlunda?
Hur har scenariot Pappan utvecklats ifrån tillfälle 1-5?
Runda där varje gruppdeltagare får säga någonting om
sin upplevelse.

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.

