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SÅ HÄR GÖR NI  

Den här utrustningen behöver du som leder utbildningen:  

 Studiematerialet  

 Du behöver något som du kan skriva på, så att alla deltagare kan se. Det 
kan vara ett blädderblock på ett ställ, en skrivtavla på väggen eller en 
dator kopplad till en projektor.  

 Du behöver inte använda OH-bilder eller bildpresentation på dator, om du 
inte vill eller kan 

Den här utrustningen behöver deltagarna:  

 Papper och penna 

 Studiematerialet  

GÖR DET HÄR FÖRE FÖRSTA AVSNITTET  

Läs igenom hela materialet, så att du vet i förväg vad ni ska göra och vilka saker ni 
ska ta upp. Med hjälp av studiematerialet kan ni bl.a. göra det här:  

Brainstorma  

När det dyker upp en fråga i studiematerialet, och lite längre ner ett antal 
exempel på svar, kan ni brainstorma kring frågan så här: be deltagarna att lägga 
ett papper som döljer svarsexemplen. Ställ frågan högt (skriv gärna upp den på 
blädderblock eller tavla). Sedan får deltagarna komma på svar på frågan. Alla svar 
ska tas upp, inga svar är fel när man brainstormar. Skriv gärna upp svaren, eller låt 
deltagarna göra det.  

Om ni inte får fram så många svar, kan du be deltagarna att ta bort sitt papper 
och titta på svarsexemplen. Är något av de svaren bra? Skriv i så fall upp dem 
också. Ta inte med det som deltagarna inte tycker är intressant. Spara listorna 
med svaren som deltagarna tagit fram, så att den som vill kan få kopior eller skriva 
upp svaren. Det viktigaste med utbildningen är det som deltagarna själva kommer 
fram till.  

Använda exempelberättelser  

Det är bäst att använda era egna liv som exempel på hur man kan använda det 
som tas upp i studiematerialet. Ni kan också använda andra människors liv som 
exempel.  

Det finns några påhittade exempelberättelser i boken. Om ni vill kan ni gå igenom 
dem tillsammans, och när det finns frågor i exemplet, kan ni brainstorma om dem 
innan ni går igenom fortsättningen av berättelsen.  

Du och deltagarna i gruppen kan bjuda in gäster som kan tillföra erfarenhet och 
kunskap. Lyssna på musik tillsammans någon gång eller se en film eller en 
teaterpjäs som anknyter till de frågor ni tar upp i cirkeln.  

Tipsa varandra om allt som är engagerande och lustfyllt. 
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Gör det här vid varje tillfälle 

Avsätt tid före och efter varje cirkelträff/utbildningstillfälle då du kan förbereda 
dig – det kommer att behövas.  

När du förbereder dig kan du fundera över hur du ska göra för att föra fram 
budskapet i varje avsnitt till alla deltagare. Målet är ju inte bara att deltagarna ska 
ha läst eller hört det som står i materialet. Målet är att varje deltagare ska ha 
förstått hur materialet kan användas i just hans eller hennes liv.  

Efter cirkelträffen/utbildningstillfället kan du fundera över vad som fungerade och 
vad som inte fungerade. Finns det något du kan göra annorlunda nästa gång? Har 
ni lärt er något som ni kan använda nästa gång?  

Inled gärna varje cirkelträff/utbildningstillfälle med att kort be-rätta om vad ni 
gick igenom förra gången. Att repetera är oftast bra för alla.  

Om ni vill kan ni avsluta varje avsnitt med att titta på inledningen till det avsnittet. 
Där står vad deltagarna ska kunna göra efter att ha gått igenom avsnittet.  

Fråga er gemensamt:  

Stämmer det? Har vi fått det vi behöver för att kunna göra det som står här nu? Är 
det något som vi behöver lägga till eller göra på ett annat sätt?  

Frågorna kan bli ett bra tillfälle att fånga upp signaler från deltagarna om att 
något i materialet eller upplägget inte fungerar. 


