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  LIM STEG 1B – ansluten verksamhet

Pedagogisk ledare
En av dina roller i Medborgarskolan är att säkerställa att gruppen arbe-
tar strukturerat med lärande på folkbildningsmässig grund. 

Konkret innebär det att du har ett ansvar för att tillsammans med 
deltagarna fastställa målen för studiecirkeln och tillsammans med öv-
riga deltagare göra en arbetsplan för studiecirkeln och dokumentera den. 
Det finns arbetsplansmallar som ger stöd för detta.

Det innebär inte att du själv ska leda alla moment i cirkeln. Det 
bestämmer ni själva tillsammans i gruppen. Ni kan till exempel dela på 
ansvaret genom att ta ansvar för olika sammankomster eller utse en el-
ler ett par deltagare att leda olika delar av den. Det kan faktiskt vara så 
att du själv inte leder någon del av själva arbetet. Det är dock din uppgift 
att se till att arbetsplanen i huvudsak följs.

Trivselskapare 
En viktig roll är att skapa trivsel i de grupper du leder. Trivseln är ett 
av de skäl deltagarna har för att vilja delta i studiecirkel anordnad av 
Medborgarskolan. Trivsel är också en nödvändig förutsättning för god 
inlärning. Ni har ett gemensamt ansvar för trivseln i gruppen, och du 
bör som ledare ta upp hur ni ska jobba med det i samband med första 
sammankomsten. Om ni känner varandra väl sedan tidigare, kommer 
detta ofta att lösa sig av sig självt, men det är ändå värt att ta några 
minuter i början av studiecirkeln för att stämma av så att alla verkligen 
är överens. 
Några saker att tänka på är:
• Tider för sammankomsterna – ska det vara samma varje vecka, eller 

kan det variera? Ta med detta i er plan, så att alla som deltar har det 
klart för sig. 

• Raster – ska ni ha inplanerade raster? Ska det i så fall vara fika? Vem 
eller vilka ska ta ansvar för det?

• Material och litteratur – vad ska ni använda? Vem ansvarar för att 
det finns på plats? Vem ska betala? Vad kostar det?

 

Ledarens olika roller
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Representant för Medborgarskolan
I gruppen är du hela tiden Medborgarskolans representant. Det innebär 

bland annat: 
• Du ansvarar för lokalen som gruppen vistas i under tiden som studie-

cirkeln pågår och för det material ni använder.
• Du ansvarar för att deltagarna är medvetna om att de deltar i en 

verksamhet anordnad av Medborgarskolan.
• Du rapporterar närvaro och frånvaro på närvarolistan.
• Du dokumenterar gruppens arbetsplan för studiecirkeln och lämnar 

den till din kontaktperson på Medborgarskolan tillsammans med när-
varolistan. 

• Du bidrar till Medborgarskolans utveckling genom att delge oss dina 
tankar och uppslag och att du frågar efter och samlar in idéer och 
synpunkter från deltagarna.


