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PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE
Deltagarinflytande är en grundläggande tanke i all folkbildning och i 
Medborgarskolans pedagogiska GRUNDSYN. Att ta vara på varje män-
niskas unika erfarenheter och ge varje deltagare möjlighet att lära på 
det sätt som passar honom/henne bäst ska vara utmärkande för Medbor-
garskolans pedagogik. 

För att genomföra en bra studiecirkel krävs en planering. En av de 
viktigaste skillnaderna mellan folkbildning och styrd vuxenutbildning 
är just den vikt vi lägger vid deltagarinflytandet. Detta inflytande måste 
finnas med i planeringen av studiecirkeln. Enligt Folkbildningsrådet, 
som styr bidragsgivningen till folkbildningen är en studiecirkel plane-
rade studier i grupp. Bland de krav Medborgarskolan ställer på dig som 
ledare är därför att dokumentera er planering och se till att den i huvud-
sak följs. 

VAD OCH HUR
De två grundläggande pedagogiska frågorna måste besvaras för att 
planeringen ska vara fullständig. Som framgår av beskrivningen nedan, 
går svaren på frågorna ibland ihop. Hela planeringen måste göras i ett 
sammanhang för att det ska fungera.

Vad 
Det handlar om vilket innehåll/vilket eller vilka ämnen som studiecir-
keln ska ta upp. Här finns det ofta begränsningar i er planering. Det kan 
till exempel finnas en inbjudan som styr studiecirkelns innehåll eller stu-
diecirkeln kan ha tillkommit utifrån deltagarnas önskemål. Ämnesvalet 
i en studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. 

Vad-frågan innebär att ni tillsammans måste göra ett val. De flesta 
ämnen är självfallet alldeles för omfattande för att kunna täckas in av en 
enda studiecirkel. En förutsättning för att kunna göra ett urval är att ni 
i gruppen tillsammans kommer fram till ett gemensamt mål. När ni vet 
vad ni vill uppnå är det ofta ganska lätt att bestämma vad ni ska ta upp 
i cirkeln. 

Nästa steg i vad-planeringen är att bestämma i vilken ordning de 
olika delarna av ämnet ska tas upp.  När detta är klart har ni det un-
derlag ni behöver för att göra den arbetsplan som ska finnas till varje 
studiecirkel.

Ledare i praktiken
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Hur
Handlar om det praktiska upplägget av cirkeln. Det finns ett antal frågor 
ni tillsammans måste vara överens om svaret på för att säkerställa att 
ni får en bra gemensam studiecirkel. 

• Hur många sammankomster ska vi ha?
• Var ska vi genomföra studiecirkeln? Samma plats varje gång? Olika 

ställen?
• Vilka tider ska vi genomföra den? Samma tid varje vecka? Flera 

gånger i veckan? Finns det veckor vi ska hoppa över? 
• Ska vi lägga in raster eller inte? Ska det i så fall vara fika? Vem an-

svarar för det? 
• Behövs det något arbetsmaterial? Vem ansvarar för att det finns på 

plats? Vem ansvarar för betalning? Hur ska betalning för materialet 
gå till? 

• Vilken kurslitteratur ska användas? Observera att det är ett krav att 
gruppen har någon form av kurslitteratur. Den kan dock vara gemen-
sam eller ligga på Internet och behöver inte vara en bok som var och 
en har. 

• Vem ska ansvara för förberedelser av varje sammankomst? Ska du 
som ledare göra det eller ska det delas upp mellan medlemmarna? 

• Vad innebär ansvaret att förbereda varje sammankomst? 
• Ska ni som deltagare i gruppen göra någon form av uppgifter mellan 

sammankomsterna? Ungefär hur mycket tid ska man i så fall avsätta?

STÖD OCH HJÄLP
Stöd i din och gruppens planering kan du som ledare få från din kon-
taktperson, eller från andra ledare. För vissa studiecirklar finns det 
redan förslag på planer på ditt lokalkontor. 

Du kan också få hjälp med framför allt helhetsplaneringen i den lit-
teratur som används i cirkeln och ibland finns förslag på studieplan i de 
böcker som ni använder.

SÄRSKILT OM ATT SÄTTA MÅL

Målformulering
Är det klart vad ni som deltagare ska kunna då kursen är slut?
Är det klart vad som krävs av er för att målet ska nås?
Är kursmålen uttrycka så att alla förstår dem?
På vilket sätt och när kommer ni att stämma av och diskutera målen?
Hur ska ni följa upp att ni nått dem? 
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Tips
Försök att beskriva ert/era mål i så konkreta termer som möjligt. Vad 
kommer ni att kunna GÖRA. 

Exempel: Efter den här studiecirkeln kommer vi:
• att veta hur man tillverkar en vas eller skål i keramik. Vi kommer att 

kunna dreja, bränna och glasera skålen/vasen. Vi kommer att enkelt 
kunna beskriva några olika leror och färger och deras egenskaper. Vi 
behöver inte ha några förkunskaper.

• att kunna genomföra ett styrelsemöte i enlighet med regler för ett 
föreningsmöte som beskrivs i Lilla föreningshandboken.

En bra metod är att antingen du som ledare eller någon annan i gruppen 
tar fram ett förslag till mål till första sammankomsten. 

HUR GÖR MAN?
Första sammankomsten
1. Vi rekommenderar att du som ledare eller någon annan utsedd delta-

gare i studiecirkeln utarbetar ett förslag till mål och arbetsplan före 
första sammankomsten. 

2. Detta förslag bör vara skriftligt för att det ska vara lätt att samtala 
om.

3. Ge varje deltagare några minuter att enskilt fundera över om mål och 
plan stämmer överens med vad hon/han tänkt sig få ut av studiecir-
keln. 

4. Låt deltagarna två och två jämföra sina synpunkter och sammanstäl-
la. 

5. Avsluta med att gå laget runt och stäm av.
6. Formulera om målet vid behov till dess att alla deltagare är nöjda.

Löpande avstämning
Gör en kort avstämning i slutet av varje sammankomst. Den kan vara 
muntlig och behöver inte dokumenteras. Syftet är att stämma av att ni 
inom gruppen är nöjda med er egen studiecirkel.

Håller vi oss till målet och vår plan? 
Är vi nöjda med vad vi får ut?
Fungerar våra arbetssätt?
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Dokument

Arbetsplan

Kontor Startdatum Arrangemangsnummer

2011-10-26 Arbetsplan Rev 4

Denna blankett ska lämnas in tillsammans med närvarolistan!

Ämne _____________________________________________________________________

Ledare ____________________________________________________________________

Vad är målet med studiecirkeln? ________________________________________________

Alt 1  Studieplan finns i studiematerial (bifoga kopia när närvarolistan lämnas in)

Vi använder följande studiematerial/referenslitteratur _______________________________

__________________________________________________________________________

Alt 2 Arbetsplan

Vi använder följande studiematerial/referenslitteratur _______________________________

___________________________________________________________________________

Sammankomst Innehåll/teori och praktik/samverkan med andra/studiebesök

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Skriv	datum	för	
varje	samman-
komst.

När	starttid	
ändras	noteras	
avvikande	klock-
slag.

Vid	varje	tillfälle	
fyller	du	i	när-
varo	med	ett	
lodrätt	streck,	
/,	och	markerar	
frånvaro	med	
ett	vågrätt	
streck,	–.

Summera	
antalet	delta-
gare	som	varit	
närvarande,	
inkl	ledaren,	vid	
varje	samman-
komst.

Summera	
antalet	studie-
timmar	à	45	
minuter	för	
varje	samman-
komst.

Kontrollera	att	
startdatum,	dag	och	
tidpunkt	är	ifyllt	och	
stämmer.

Kontrollera	namn,	
adress,	telefon-	och	
personnummer	på	
deltagarna.

Skriv	till	nya	delta-
gare	med	för-	och	
efternamn,	person-
nummer	samt	
fullständig	adress	
och	telefon.

Om	plats	ändras	
noterar	du	det	
genom	att	skriva	
så	här:

När	kursen	är	avslu-
tad	skriver	du	under	
listan	med	namn	
och	datum	och	
lämnar	den	till	din	
kontaktperson.

Vikarierande	ledares	
underskrift.
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Information Var? När?

Viktiga telefonnummer/
kontaktpersoner dag- och 
kvällstid

Brandsäkerhet/sjukvård:
• brandvarnare, brand- 
släckare, brandfilt
• utrymningsvägar
• återsamlingsplats
• sjukvårdsutrustning

Nycklar, portkoder, låsning 
och larm

Rutiner för speciallokaler
• datasal
• silversmide
• keramik
• etc

Rullstolsramp, hörslinga

Rutiner för lån av böcker 
från ev referensbibliotek

Bokning av pc-kanon, lap-
tops, tv/dvd/cd-spelare

Kopieringsmaskin, ev koder 
för kopiering,
avtal för kopiering

Elev-/ledardator för att skriv 
ut från usb, ev koder

Fikapaus, kaffeautomat, 
samlingsrum, övriga prak-
tiska frågor

Lokal/regional marknads- 
föring, aktuellt kurspro-
gram, annonser

LOKAL/REGIONAL INFORMATION/CHECKLISTA
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MEDBORGARSKOLANS KVALITETSPOLICY

Medborgarskolan ska genom professionella medarbetare utveckla och genomföra 
folkbildning och utbildning av sådan kvalitet att deltagares, ledares, anslagsgivares och 
uppdragsgivares krav och förväntningar uppfylls. 

Genom ett brett kunnande, kontinuerlig utveckling, ständiga förbättringar, hög servi-
cegrad och ett personligt engagemang ska vi bygga goda relationer och vara en föregång-
are i branschen. Det betyder i praktiken:

Vad-nivån
Professionella medarbetare
Policyn betonar medarbetarnas avgörande betydelse och delaktighet i Medborgarsko-
lans framgång. En del av att vara professionell är att i alla beslut väga in ekonomiska och 
ideella faktorer. 

Deltagares, ledares och anslagsgivares krav och förväntningar
För att vara framgångsrika på sikt måste vi vara noga med att uppfylla alla intressenters 
krav och förväntningar, vi måste arbeta med totalkvalitet.

Hur-nivån
Brett kunnande
Vi upprätthåller ett brett kunnande vilket bland annat innebär att vi har en mångfald av 
bakgrunder och kompetens bland våra medarbetare.

Kontinuerlig utveckling
Utveckling innebär att vi provar nya grepp, är inställda på att hela tiden förändra vårt sätt 
att arbeta och att vi använder vår flexibilitet till att utnyttja de möjligheter som dyker upp. 

Hög servicegrad
Hög servicegrad innebär ett åtagande att göra något utöver det vanliga för att lyckas 
tillfredsställa våra intressenters krav. 

Personligt engagemang
Avgörande för framgång är att vi som medarbetare i Medborgarskolan är hängivna vår 
uppgift och gör vårt arbete med stort engagemang. Hos oss får man och ska man vara 
personlig. 

Bygga goda relationer och vara en föregångare i branschen
Den sista delen beskriver hur vi vill ses av vår omvärld. Vi ska vara en organisation som är 
efterfrågad för sin kompetens och sitt engagemang, en som våra intressenter vill ha långa 
relationer med. Vi ska vara framåt och ledande i branschen och stå för vårt sätt att arbeta 
och våra kärnvärden. Vi ska också vara ledande på det sättet att vi ska skapa bättre resul-
tat än övriga. Detta gäller för alla våra sex strategiska områden.
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FÖRSÄKRINGAR FÖR LEDARE OCH DELTAGARE

Medborgarskolans försäkring
Olycksfallsförsäkring 
För deltagare (försäkringen gäller även ledare där annan försäkring inte 
finns t ex ledare i ansluten verksamhet eftersom ledaren är en del av 
gruppen). Gäller för verksamhetstid och färd till och från. Försäkringen 
gäller bland annat för läke-, rese- och tandskadekostnader samt vissa 
merkostnader.


