
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Som ambassadör för Studiefrämjandet

Steg: Ledarutveckling steg 1

Område: Folkbildning & Studiefrämjandet

Tidsåtgång: 30 minuter

Material: Pennor

Övningens syfte

Syftet med den här övningen är att vi förbereder våra 

cirkelledare på den ambassadörsroll som vi faktiskt 

förväntar oss att cirkelledarna ska ha i sina grupper. 

Cirkelledarna behöver därför fundera över hur de 

ska vidarebefordra till sina deltagare att det är Stu-

diefrämjandet som är arrangör av cirkeln. 

I denna övning får cirkelledarna fundera själva över 

hur dom kan marknadsföra Studiefrämjandet i sina 

cirklar och vilken hjälp de behöver från oss att för att 

kunna göra det på bästa möjliga sätt.

Instruktion 

Dela in deltagarna i bikupor eller mindre grupper 

och låt dom diskutera frågeställningarna på sida 2. 

Återsamla sedan gruppen och gör en gemensam 

tipslista på hur man kan marknadsföra Studiefräm-

jandet i sin cirkel.

Redovisningsformer 

Sammanfatta gruppernas arbete i storgrupp och gör 

en gemensam tipslista till cirkelledarna. 

 

Arbetsformer 

1) Grupparbete

2) Samling i konferenslokalen

 

Förslag till arbetsgång 

1) Varje kursdeltagare får varsitt deltagar-

papper och får en stund att fundera enskilt.  

2) Deltagarna delas upp i mindre grupper eller 

bikupor och redovisar  för varandra hur de bru-

kar informera sina deltagare om Studiefrämjan-

det. Gruppen kommer sedan gemensamt fram 

till tillvägagångssätt och eventuella hjälpme-

del som de behöver får att tydliggöra Studie-

främjandet som arrangör av arrangemanget. 

3) Sammanfatta vad grupperna kommit fram till i 

storgrupp och gör en tipslista till cirkelledarna att ta 

med sig.

Sammanfattning i stogrupp

Sammanfatta och betona cirkelledarens nyckelroll 

som ambassadör för Studiefrämjandet. Nämn gärna 

de senaste deltagarundersökningar som folkbild-

ningsrådet genomfört och att dessa visat att många 

av deltagarna inte vet vilket studieförbund som de 

gått cirkel hos. Vissa deltagare kanske inte ens vet att 

de gått i en studiecirkel.

Betona vikten av att deltagarna vet att de gått en 

studiecirkel hos oss på Studiefrämjandet. Resonera 

gärna kring konsekvenserna av att många deltagare 

inte vet att de gått en studiecirkel hos oss. 



Studiefrämjandets Ledarutveckling
Deltagarmaterial

Ambassadör för Studiefrämjandet

 1. Hur informerar jag min grupp om Studiefrämjandet idag? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Är det viktigt att era deltagare vet att det är Studiefrämjandet som arrangerar studiecirkeln? Varför? 
Varför inte? 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Vilket material kan jag använda eller vilken hjälp behöver jag från Studiefrämjandet för att tydliggöra 
för mina deltagare att Studiefrämjandet är arrangör av cirkeln?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


