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tillbaka till start DETTA ÄR EN STUDIECIRKEL
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform för en grupp som tillsammans 
vill lära sig mer om något som deltagarna är intresserade av. Genom att alla 
diskuterar, reflekterar och delar med sig av sina tankar och erfarenheter ökar 
hela gruppens samlade kunskap. 

Detta häfte är en studiehandledning som ni kan använda som utgångspunkt 
i era diskussioner och samtal. Det finns inget facit, inget rätt eller fel, bara för-
slag till frågeställningar. Ni väljer själva om ni vill lägga till frågor, hoppa över 
frågor eller helt enkelt ha ett annat upplägg.

Gruppen
En studiecirkel ska, om det inte finns särskilda motiv för något annat, ha 
mellan tre och tolv (max 20) deltagare. Om ni bjuder in till workshop, kan det 
komma flera deltagare. I så fall kan ni inleda i ”storgrupp” för att sedan dela 
upp er i lagom stora grupper. Läs mer om 40-40-40-metoden nedan. 

Deltagarna i gruppen kan variera något mellan era träffar, men alla ska delta 
i minst tre av träffarna, och alla måste vara med vid minst en av de tre första 
träffarna.

Cirkelledaren
I en studiecirkel finns ingen lärare utan ledaren är en deltagare precis som 
övriga i gruppen.

Ledarens uppgift är att hålla ihop gruppen, driva diskussionerna framåt och 
vara gruppens
kontaktperson gentemot NBV. 

Någon gång i cirkelns början träffar ledaren gruppens NBV-kontakt för ett 
introduktions-samtal.

Träffar 
En studiecirkel delas upp i träffar som genomförs genom att gruppen träffas 
fysiskt eller på distans.

Under en träff kan en eller flera frågor diskuteras. Ni lägger själva upp hur 
många träffar ni vill ha och hur arbetet ska genomföras.

Som riktvärde för en studiecirkel på distans används den fysiska träffen. En 
distansträff är tänkt att motsvara en fysisk träff på en eller fyra studietimmar, 
där en studietimme är 45 minuter. Mer information om studiecirklar på dis-
tans kan ni få av NBV avdelningen.

Cirkeln ska pågå minst tre träffar och minst nio studietimmar.

Kom igång
Det är enkelt att komma igång. Kontakta NBV nära dig och anmäl att ni är en 
grupp som vill ha en studiecirkel!

Ni får då uppge era personuppgifter, välja en av er som ledare, välja ämne 
och lägga upp en plan för ert arbete. Bästa sättet är att utgå från det princi-
piella upplägg som finns i denna handledning, men ge utrymme för att styra 
innehållet vid val av frågor.

Era träffar eller moment förs in i en lista, och ni dokumenterar det ni kom-
mer fram till på ett sätt som passar ert arbete.

Minnesregler för studiecirkel
För att kunna räknas som en studiecirkel ska ni:
•	 •ara	minst	tre	deltagare	inklusive	ledare	och	bör	inte	vara	fler	än	tolv	(max	

20), varje deltagare ska delta minst vid tre träffar och minst en av de tre 
första träffarna
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•	 träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel 

varannan vecka.
•	 arbeta en till fyra studietimmar per gång (en studietimme är 45 minuter)
•	 träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
•	 arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts

Uppnås inte detta kan var och en av de tre träffarna redovisas som Annan folk-
bildning, något som ni löser tillsammans med er NBV-kontakt.

Lära känna varandra
Innan ni startar samtalen är det bra om ni gör en kort presentationsrunda i 
gruppen. Ni kan exempelvis låta var och en berätta:
•	 Namn (om ni inte redan känner varandra)
•	 Varför ni valt att gå den här studiecirkeln
•	 Eventuella funderingar och förväntningar inför cirkeln
•	 Om ni vill kan ni skapa några enkla ”regler” för er cirkel. Exempelvis: ”Alla 

väljer själva vad de vill dela med sig av. Personliga saker som sägs här i 
gruppen för vi inte vidare till andra” och liknande.

Avslutning
Avrunda träffen med att låta alla fundera en stund på följande frågor:
•	 •	Vilka	nya	tankar	har	du	fått	idag?
•	 •	Vad	kommer	du	att	ta	med	dig	härifrån?
•	 •	Är	det	något	som	du	tycker	är	svårt	och	som	ni	i	gruppen	gemensamt	kan	

finna	svar	på?

Gå varvet runt och låt var och en berätta utan att bli avbruten!

TILL CIRKELLEDAREN
Här finns några tips och råd till dig som tagit på dig rollen som cirkelledare. 
Du kan få ännu mer information från din kontakt på NBV. Har ni inte redan en 
NBV-kontakt kan ni hitta en på www.nbv.se.

Cirkelledarens roll
Du som tar på dig ansvaret som cirkelledare behöver inte ha någon speciell 
bakgrund eller speciella förkunskaper. Precis som i alla grupper är det bra med 
någon som ger stadga åt arbetet. Du håller kontakten med NBV och har lite 
extra ansvar för att hålla ihop gruppen och driva arbetet framåt.

En viktig uppgift som cirkelledare är att se till att diskussionen hänger ihop 
med gruppens behov och målsättningen med cirkeln. De samtal ni för styrs av 
era behov. Vissa frågor och övningar kan kännas viktigare än andra och kom-
mer att ta längre tid. Andra frågor kanske leder till angelägna stickspår som ni 
vill ägna tid åt. Om ni har möjlighet att vara flexibla kan gruppens arbete dra 
ut på tiden.

Inför varje träff
Titta igenom vad nästa kapitel handlar om. Som cirkelledare bör du ha lite 
extra koll på materialet. Tänk på att ni kan ha valt att använda kompletteran-
de material. Om ni vid föregående träff haft diskussioner där ni känner att ni 
saknat kunskap, bör ni försöka skaffa den informationen till nästa gång.

Det är också viktigt att ha tänkt igenom de praktiska arrangemangen. Om 
ni har fysiska träffar kan det vara lättare att få till bra samtal i en trivsam och 
informell miljö. Det är också viktigt att ni får vara ostörda.

Ha gärna en 
anteckningsbok 
eller liknande, där 
ni skriver ner några 
korta rader om vad 
som kommer fram 
under det avslutan-
de samtalet. Det 
gör det lättare att 
återkoppla under 
resten av studiecir-
keln.

Samtalen funge-
rar bättre om alla 
deltagare läser de 
två avsnitt som är 
aktuella vid nästa 
sammankomst.

www.nbv.se
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Behöver	ni	ordna	fika	eller	något	speciellt	material?	Har	ni	era	träffar	på	

distans är det bra att kolla så att alla är uppkopplade och har tillgång till all 
information.

Låt alla komma till tals!
En annan viktig uppgift för cirkelledaren är att vara uppmärksam på att olika 
synpunkter kommer fram och att alla får komma till tals. När en grupp samlas 
för att söka nya kunskaper bör alla känna att de synpunkter man har tas tillva-
ra och att de frågor man har kommer upp i gruppen. En del grupper fungerar 
nästan av sig själva, men många grupper kan behöva stöd för att diskussio-
nerna ska komma framåt och för att inte några ska dominera för mycket. För 
att stimulera att alla får uttrycka sina åsikter kan man använda sig av lite olika 
metoder.

Här är några exempel:

Individuellt
Börja med att alla får en tid på sig att tänka efter själva! Var och en reflekterar, 
tänker och tycker till om frågeställningen.

Laget runt
Låt alla i gruppen berätta om sina tankar utan att bli kommenterade! Se till 
att inte samma person alltid får börja! Ni ska inte kritisera, men kanske lyhört 
bidra med goda argument, efter det att alla fått berätta. På sociala medier kan 
du tagga olika personer för olika frågor.

Bikupa
Vid fysiska träffar kan det ibland vara bättre och lättare att prata om saker två 
och två, i stället för i hela gruppen. Då kan Bikupan vara en bra metod. Vänd er 
så att ni sitter två och två, och diskutera någon fråga!

Ge varandra tid att tala till punkt och uttrycka sina tankar och åsikter! När 
alla är klara kan ni antingen kort berätta för hela gruppen vad ni sa, eller också 
bara gå vidare med nästa uppgift.

Växla mötesledare
Låt olika personer leda diskussionen under delar av mötet. På det sättet får 
alla chansen att få en framträdande roll, och alla får chansen att få inblick i 
ledarskapet.

Olika experter
Turas om att plugga på någon del lite extra inför varje träff! Alla får då chansen 
att göra en presentation inför gruppen, och ansvaret fördelas. 

Någon kan få uppgiften att ta fram aktuellt folkhälsomaterial från kommu-
nens ansvarige tjänsteman, en annan från landstinget/regionen som säkert 
kan bidra.

På www.skl.se kan man hitta öppna jämförelser som faktiskt kan brytas ner 
på kommunnivå. Mer underlag finns också att söka på www.folkhalsomyndig-
heten.se  

Inleda mötet
En eller två i gruppen kan få uppgiften att sammanfatta det nu aktuella avsnit-
tet eller momentet i boken. De kan också få prägla eller vinkla det genom sina 
värderingar, vilket kan sätta fart på de politiska samtalen.

www.skl.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.folkhalsomyndigheten.se
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Att inleda varje träff med en återblick på vad ni diskuterade förra gången ger 
kontinuitet och fräschar upp minnet. Kanske har de andra i gruppen haft fun-
deringar sedan föregående träff och vill diskutera dessa.

Det kan vara cirkelledaren som gör detta, men det går också att fördela den 
uppgiften inom gruppen enligt ett rullande schema. En eller två deltagare får 
redan när en träff startar uppgiften att sammanfatta resultatet när ni träffas 
nästa gång.

Allmänt
Dessa tre politiska samtal kan vara ett alternativ till både endagskurs och 
studiecirkel. De kan arrangeras som studiecirkel om deltagandet är fritt och 
frivilligt, även om det utgår sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst. 
Anställda kan delta på arbetstid om de inte är beordrade eller aktiviteten är 
obligatorisk. Annars får samtalen genomföras som uppdragsutbildning utan 
bidrag.

Pedagogiska tips
Här får ni några pedagogiska tips som gör att studiecirkeln blir både bättre och 
trivsammare. Använd det som passar er1

Vem är ledaren?
Ett bra arbetssätt kan vara att ha en cirkelledare som kommer ”utifrån”, men 
har en viss erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Kanske en 
tidigare politiker eller en politiker från en annan kommun. Det kan vara fres-
tande att tänka: Vi låter folkhälsostrategen leda cirkeln, men det kan uppfattas 
som alltför styrande. Då är det troligen bättre att låta någon, som ändå skulle 
vara cirkeldeltagare, få utbildning för att leda denna cirkel.

Attityd
Ett sätt att tänka kring en studiecirkel är att ”kunskapen sitter runt bordet” i 
form av deltagarna och deras samlade kunskap och erfarenheter. Ledaren är 
en i gruppen, men har några viktiga uppgifter:
•	 Se till att cirkeln träffas och har de faciliteter som behövs i form av en bra 

lokal, fika m m.
•	 Ta ansvar för att alla deltagare kommer till tals. Det brukar betyda att hålla 

tillbaka de mest språksamma, och lyfta de mera tystlåtna.
•	 Dokumentera cirkelns arbete och hålla kontakt med NBV-avdelningen på 

orten.

Planera tillsammans
Det finns några saker som ska känneteckna en studiecirkel.

Alla cirkeldeltagare ska ha tillgång till materialet innan cirkeln börjar. An-
tingen via sin läsplatta eller genom en kopierad variant av materialet. 

Gruppen ska planera sitt arbete tillsammans, detta är folkbildning. Det enda 
alla vet när de anmäler sig är temat och vilket material som är aktuellt. Tid och 
plats och annat bestämmer cirkeln tillsammans, liksom arbetssättet.

Om alla har läst i förväg, kan cirkelledaren inleda första träffen med en kort-
fattad genomgång av materialet, samt en mer detaljerad genomgång av det 
första avsnittet som är träffens tema.

Kommande sammankomster kan cirkeln fördela det uppdraget genom att 
olika deltagare svarar för en kort genomgång. Genomgången syftar till att ska-
pa fokus på frågan. Samtalet och resultatet av detta är dock det viktigaste.

Alla har också tillgång till den här studieplanen, som i första hand innehåller 
samtalsfrågor till de olika kapitlen i ”boken”. 
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Detta är i första hand en samtalscirkel. Samtalet i gruppen utvecklar de impul-
ser och tankar som deltagare var för sig haft vid genomläsningen av ”hemläx-
an” mellan sammankomsterna. Nu har författaren gjort det extra spännande 
genom att ange fler frågor än ni rimligen hinner med på två till tre timmars 
samtal.

Därför måste ni själva bestämma vilka frågor som ni ska samtala om varje 
gång.	Vem	ska	bestämma	vilka?	Inte	ledaren,	inte	den	mest	högljudde,	utan	
alla. Det kan ske på olika sätt, till exempel så här:
•	 Alla i cirkeln tar fram 1-2 frågor som de vill diskutera beroende på hur 

många deltagare ni är. Ni ska planera så att alla frågor blir diskuterade, och 
ni behöver minst 15 minuter per fråga.

•	 Alla i cirkeln föreslår frågor, kanske fler än tre var, och sedan röstar ni. Det 
finns olika sätt att ”rösta”, till exempel att alla får sätta kryss på ett visst 
antal frågor (pluppa), men bara på frågor som man inte själv har föreslagit.

I en samtalscirkel är det viktigt att välja frågor, eftersom det bestämmer inne-
hållet och att alla deltagare får lika mycket inflytande över valet av frågor.
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Det politiska samtalet om Folkhälsa är politik arrangeras vid tre tillfällen om 
minst 120 minuter. Vi rekommenderar dock 135 minuter (3x45 min) om ni 
vill genomföra aktiviteten som studiecirkel.  Om ni väljer studiecirkel är det 
viktigt att arbeta tre gånger tre timmar (en studietimme är 45 minuter) och att 
minst tre deltagare, inklusive ledaren, deltar alla tre gångerna. Om ni väljer 
studiecirkel, läs de pedagogiska tipsen i slutet av handledningen!

Handledningen bygger på kursboken. Den finns som tryckt bok och kan 
beställas från SFFF, och den är tillgänglig för läsplatta och för kopiering till del-
tagarna. Före första tillfället bör alla deltagare ha tagit del av avsnittet ”Befolk-
ningens hälsa är vårt politiska uppdrag”. Efter hand kan de sedan läsa in sig på 
kommande avsnitt.

Varje avsnitt är uppdelat i tre delar: 40 – 45 minuters föreläsning (fakta), 40 – 
45 minuters samtal i smågrupper för dialog (reflektion) och sedan 40-45 minu-
ters avslutande samtal i hela gruppen (koncensus).

40-40-40-metoden
Den pedagogiska idén handlar om att alla ska komma till tals. Därför delas 
den tillgängliga tiden i tre lika stora delar (40-45 minuter för varje del).
Introduktion och fakta svarar för den inledande delen. Syftet är att alla ska ha samma 
bild av det som ska diskuteras, och idén är att ÖKA KUNSKAPEN – fakta. Introduktio-
nen får inte hålla på längre än en tredjedel av tiden.

Den andra delen är smågrupper för DIALOG. Storleken på gruppen bör vara 
mellan fyra och sex personer. En deltagare utses (rullande så alla får en tydlig 
roll) att leda samtalet och en utses att redovisa gruppens synpunkter när grup-
perna återsamlas. Ledarens viktigaste uppgift är att se till att alla får komma 
till tals, och den som redovisar ska rapportera vad gruppen är ense om, inte 
repetera sina egna svar på frågorna. Samtalet i smågrupper är viktigast efter-
som det är här alla kommer till tals.

Det näst viktigaste är återsamlingen i helgrupp där allas svar presenteras och 
diskuteras. Låt en grupp börja svara och låt de andra grupperna komplettera! 
När det blir dags för nästa fråga, får en ny grupp börja svara. Om det finns sex 
frågor kan man rimligen inte ha mer än sex smågrupper. Syftet är att nå KON-
SENSUS inte om lösningen, men om problemet.

Kom ihåg att den viktigaste kunskapen ”sitter runt bordet”! Det betyder att 
den som leder samtalet måste visa respekt för allas olika kunskaper och värde-
ringar.

Till varje avsnitt finns ett antal frågor för samtalet i smågrupper. Du kan välja 
de frågor som du vill prioritera eller ge olika smågrupper olika frågor att dis-
kutera. Har ni valt att arbeta som studiecirkel är det viktigt att deltagarna får 
möjlighet att planera cirkeln. Alla kan till exempel vara med och välja vilka frå-
gor ni ska diskutera. Tre till fem frågor är lämpligt för 40-45 minuters samtal.

SFFF och NBV tillhandahåller föreläsare och kursmaterial samt utbildar 
cirkelledare.  Arrangören – kommunen eller landstinget/regionen svarar för 
lokaler m m.
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Träff ett handlar om avsnitten ”Befolkningens hälsa är vårt politiska uppdrag” 
och	”Vad	vet	vi	om	befolkningens	hälsa?”

Deltagarna läser helst de två avsnitten före träffen, som huvudsakligen 
ägnas åt diskussion kring frågor ur materialet. Ett alternativ är att bjuda in en 
föreläsare som går igenom materialet under 40-45 minuter eller att ni utnyttjar 
möjligheten att få föreläsningen via videoinspelning.  Om gruppen är liten, 
kan det fungera med video.

Samtalsfrågor:
A. När	hälsan	ska	bli	mer	jämlikt	fördelad,	vad	är	då	viktigast?	Minska	skill-

naderna mellan grupper, mellan olika miljöer eller mellan geografiska 
områden?

B. Om resultaten i skolan avgör enskildas och gruppers hälsa på lång sikt, hur 
kan vi då acceptera att bara 8 av 10 grundskoleelever lyckas få gymnasiebe-
hörighet?

C. Vad anser ni kommer först (en ”hönan eller ägget-fråga”) en god samhälls-
utveckling	eller	en	frisk	befolkning?

D. Kan	vi	påverka	folkhälsan	med	politiska	beslut?	Ska	vi	i	så	falla	ha	politiskt	
fokus	på	individen	eller	på	samhällsnivån?		

E. Hur ser ni på sambanden mellan livsvillkor, levnadsförhållanden och lev-
nadsvanor,	och	måste	vi	acceptera	att	sociala	gradienter	påverkar	hälsan?	

F. Vilka politiska beslut (både förr och i mer modern tid) anser ni har medver-
kat	till	den	ökande	medellivslängden?	Vilka	av	dessa	beslut	är	kommun-	el-
ler	landstings-/regionbeslut?

Ställ alltid frågan till gruppen: Vad diskuterade vi egentligen? Det är deras 
sätt att kunna påverka innehållet i arbetet.
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Träff	två	behandlar	de	två	kapitlen	”Vad	vill	vi	göra	för	jämlikare	hälsa?”	och	
”Vad	ska	vi	göra	åt	folkhälsan?”

Det är bra om deltagarna läser avsnittet före studiecirkeln, som då huvud-
sakligen kan ägnas åt diskussion kring frågor ur materialet. Har ni haft förelä-
sare vid det första träffen kan det fungera med video denna gång.
A. Vad ska vi prioritera på lång respektive kort sikt när det gäller barn, unga 

och	grundskola	i	relation	till	äldre	fritid,	hemtjänst	och	äldrevård?
B. Generellt främjande insatser är både effektivast och billigast. Varför är det 

så?
C. Vad	är	den	viktigaste	lärdomen	av	preventionsparadoxen?
D. Hur	ser	ni	på	tilliten	i	samhället?	Ökar	den	eller	minskar	den	enligt	era	

erfarenheter?	På	vilket	sätt	har	det	betydelse	för	hälsan?
E. Ett strategiskt folkhälsoarbete börjar i en kartläggning och en analys som 

delas	av	alla.	Är	det	möjligt	att	skapa	partipolitik	av	en	gemensam	sanning?
F. Utvärdera och omvärdera är nyckelord i ett lyckat folkhälsoarbete. Hur ser 

ni	på	politisk	uppföljning	och	folkhälsorevision?

Ställ alltid frågan till gruppen: Vad diskuterade vi egentligen? Det är 
deras sätt att kunna påverka innehållet i arbetet.
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Denna sista och tredje träff ägnar vi åt avsnitten ”Investera i ett jämlikt sam-
hälle” och ”Investeringar inom sex områden”. Nu är gruppen, om det är i stort 
samma sammansättning, i den situationen att de flesta har läst på hemma. 
Det kan räcka med en kort presentation innan smågrupperna börjar sina 
samtal.
Samtalsfrågor:
A. Kan man investera bort effekterna av till exempel ”barnfattigdom” och 

effekten	av	att	barn	ärver	sina	föräldrars	sociala	problem?	I	så	fall	hur?
B. Vad	är	möjligt	att	åstadkomma	med	politiska	beslut?	Om	allt	vore	möjligt	

och tillräckliga ekonomiska resurser ställdes till förfogande, vad skulle du/
ni	vilja	rekommendera?	

C. Samtala om bilden på sidan 74 och värdera frågorna om individens eget 
ansvar för den egna hälsan i relation till samhällets ansvar att skapa förut-
sättningar!

D. Hur ska vi arbeta med folkhälsofrågorna för att integrera den ideella sek-
torn	och	näringslivet?

E. Kanske har ni delegerat funktionshinderfrågorna till ett ”handikappråd” 
eller motsvarande i kommunen eller landstinget/regionen. Hur kan vi inte-
grera	dessa	frågor	med	folkhälsofrågorna	och	”ta	hem”	vissa	frågor?

F. Landstinget/regionen har stora kostnader för den alkoholrelaterade sjuk-
ligheten och skadorna. Hur kan vi arbeta främjande och förebyggande med 
dessa	frågor?

G. Ohälsan kostar mycket pengar. Hur kan vi ”flytta pengar” fån ohälsans 
konton	till	främjande	och	förebyggande	insatser?

Ställ alltid frågan till gruppen: Vad diskuterade vi egentligen? Det är deras 
sätt att kunna påverka innehållet i arbetet.
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tillbaka till start MER
Innan eller när du tar på dig uppdraget att vara cirkelledare ska du ha ett intro-
duktionssamtal med din kontakt på NBV.

Vill du veta mer om att vara cirkelledare så har NBV ett utbildningsprogram 
där den första delen handlar om din roll som ledare. 

Mer information om utbildningarna får du via ditt NBV-kontor. Kontaktupp-
gifter till NBV finns på www.nbv.se.

www.nbv.se

