En kort introduktion
till cirkelledaren
Vad är viktigt att tänka på i rollen som cirkelledare? Hur
ska man förbereda sig? Hur ser man till att alla känner sig
delaktiga? Det är inte alltid helt enkelt att leda en grupp
människor, oavsett vad det handlar om. För att underlätta
för dig som cirkelledare har vi därför tagit fram en liten
skrift, som innehåller både handfasta tips och sätt att tänka kring ledarskap och inkludering. Den riktar sig främst
till dig som är ny i rollen som cirkelledare, men kan med
fördel användas av alla som vill få inspiration.

Till dig som är cirkelledare
Välkommen som cirkelledare i ABF! Den här skriften är ett stöd för
dig som cirkelledare och kursledare. Den innehåller praktiska tips
på hur man leder en cirkel och förslag på upplägg av den.

Hur arbetar man i en studiecirkel?
Kanske har du varit cirkelledare tidigare eller själv gått en studiecirkel så att du känner till grundtanken. Om inte är det viktigt att du
får en känsla för hur man arbetar i en studiecirkel.
Grundtanken är att alla i cirkeln delar med sig av sina kunskaper
och att man lär sig tillsammans.
Demokrati och delaktighet är två viktiga hörnstenar i en studiecirkel. Alla ska kunna påverka och känna sig delaktiga i arbetet. Det är
det arbetssätt som gör att många upplever en studiecirkel som ett
socialt givande, roligt och kreativt sätt att lära sig tillsammans.
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Att tänka på innan cirkeln startar
Tillsammans med din kontakt på ABF går du igenom upplägget av
studiecirkeln. Stäm av studiematerial, lokal och om det finns kunskap om deltagarna som är bra att ha med sig för dig som ledare.
Kanske finns det sådant som kan vara värdefullt att veta om dina
deltagare i förväg, exempelvis om de kommer från en och samma
förening eller om de har anmält sig via ABFs kursprogram som är
riktat mot allmänheten.

Vad är viktigt i rollen som ledare?
För dig som ledare gäller det att skapa ett generöst klimat där alla
känner sig delaktiga. Eftersom studiecirkeln bland annat kännetecknas av tid för reflektion och frågor är det viktigt att du som
ledare ger plats och tid för det. I början av varje träff bör du öppna
för frågor från föregående träff och berätta om dagens arbete. I
slutet av träffen är det också viktigt att du lämnar tid för reflektion
och frågor.
I grupper brukar det oftast finnas några som har lättare än andra
att uttrycka sig och ta plats. Som ledare är det din uppgift att se
till att så många som möjligt deltar i samtalen. Frågor som ”Är det
här något du känner igen?” eller ”Hur tänker du om det?” är några
inbjudande meningar till en person sitter tyst.
En grupp utvecklas hela tiden och för en del tar det några gånger
innan gruppen känns så trygg att de vill delta i samtalen.
Försök att uppmärksamma alla i gruppen. Det är ett bra sätt att få
deltagarna att känna sig sedda och som en viktig del av gruppen.
Oftast är deltagarna nöjda, men det händer att någon ibland är
missnöjd med ett gemensamt beslut. Det bästa du kan göra som
ledare i det läget är att fråga varför personen inte är nöjd och sedan
lyssna. Går saken inte att lösa kan det ändå skapa ett lugn i gruppen
genom att du lyssnat på deltagaren som känt sig missnöjd. Deltagaren har blivit sedd.
Ett samtalsklimat med högt i tak främjar förutsättningar för lärande. Att våga vara nyfiken, våga säga lite fel ibland och våga kasta
sig in i diskussioner är utvecklande för hela gruppen. Då du jobbar med en studiecirkel är det viktigt att tänka på att din roll som
cirkelledare handlar om att öppna upp för ett gott klimat, skapa en
god stämning i gruppen, lika väl som att vara kunnig i ämnet som
cirkeln behandlar. Du behöver inte kunna allt som ledare. Att själv
visa att du behöver ta reda på saker och lära dig mer innebär att du
skapar ett klimat i gruppen som säger att det okej att inte veta allt.
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Alla ska kunna vara med
I våra studiecirklar finns människor med olika bakgrund, förutsättningar, möjligheter och intresseområden. Det är vi glada för. Utan
mångfald i gruppen förlorar studiecirkeln sin kraft. Därför är det
viktigt att alla som deltar har möjlighet att vara med på lika villkor.
Någon kan ha en synlig funktionsnedsättning, en annan har en
dold. Några har svenska som modersmål, någon har det inte. Genom dialog med deltagarna brukar det gå ganska smidigt att hitta
ett upplägg som fungerar för alla.
Kom ihåg att ingen förväntar sig att du ska gissa dig till vad varje
individ behöver. Ge dem därför möjlighet att tala om det redan i
samband med att de anmäler sig. Det behöver inte bli mer märkvärdigt än att du frågar ”Är det något jag som cirkelledare behöver veta
inför första träffen?”.
Ofta handlar det om ganska enkla åtgärder. Det kan vara glutenfritt
fika, tillräckligt med pauser, studiematerialet utdelat i förväg, hörslinga, förstorad text, framkomlighet för rullstol, extra tydligt språk
med mera. Det mesta kan lösas med en öppen inställning och god
framförhållning.
Skulle det trots allt uppstå behov som inte går att tillgodose är det
ändå viktigt att visa att du ser och respekterar individen. I slutändan är det inte tekniska detaljer som gör en studiecirkel tillgänglig, utan att deltagarna känner sig välkomna som de är. Därför är
bemötandet många gånger avgörande.
På Myndigheten för delaktighet webbplats (www.mfd.se) finns det
bra riktlinjer för hur konferenser och lokaler anpassas. Där kan du
också beställa dessa riktlinjer i tryckt format.

Praktiska saker att tänka på
Det finns en del praktiska saker att tänka på som cirkelledare. Du
ska fylla i närvarolistan, digitalt eller på papper. Se till att den
tekniska utrustning som krävs för studiecirkeln finns tillgänglig och
fungerar. Den första gången är det extra viktigt att vara ute i god
tid, så deltagarna känner sig välkomna. Ställ iordning i lokalen.
Försök sitta så att alla ser varandra. När ni lämnar lokalen ska den
vara iordningsställd. Kom också ihåg att tala om för deltagarna
att det är ABF som arrangerar studiecirkeln. Om det är genom en
organisation – exempelvis en fackklubb, PRO eller patientförening
– cirkeln genomförs så talar du om att det är den organisationen i
samarbete med ABF.
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Vad är en arbetsplan?
När man planerar hur man ska lägga upp en studiecirkel gör man
en arbetsplan. Det är ett arbetsdokument som lägger en bra grund
för att man ska nå målet med cirkeln. Vare sig du gör arbetsplanen
själv eller använder en mall är det viktigt att du stämmer av med
deltagarna. Finns det alternativa upplägg? Andra önskemål? När
gruppen har enats om arbetsplanen och eventuella ändringar gjorts
så lämnar du en kopia till ABF.

Cirkelledarutbildning
Alla cirkelledare inom ABF har möjlighet att gå en cirkelledarutbildning. Det första steget är ett introduktionssamtal. Det andra är
grundutbildning steg G, som omfattar nio timmar. Efter det finns
fördjupningskurser om lärande, gruppdynamik, att vara cirkelledare, med mera. Tala med ditt lokala ABF-kontor om du är intresserad
av att gå en cirkelledarutbildning.

ABFs verksamhetsformer
ABF har tre verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. I studiecirkeln deltar minst tre och
högst tjugo deltagare, inklusive cirkelledaren. Cirkeln är på minst
tre träffar med sammanlagt minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter). I annan folkbildningsverksamhet är formerna
friare och flexiblare, här finns pröva-på-verksamhet, workshops,
temakvällar, endags- och helgkurser. Kulturprogram framförs inför
eller tillsammans med minst fem deltagare utöver studieförbundets
ledare. Det kan vara föreläsningar, teaterföreställningar, konserter,
debatter med mera. Ett kulturprogram ska pågå i minst 30 minuter
och vara utformat så att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.
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