
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Återkoppling folkbildning

Steg: Ledarutveckling steg 2

Område: Folkbildning

Tidsåtgång: 30-45 minuter

Material: Pennor

Syfte

Ge deltagarna en utökad förståelse av folkbild-

ningens pedagogik, stämma av om de är på rätt 

väg i sina grupper och hjälpa varandra att komma 

vidare.

Instruktion

1) Gör en gemensam återkoppling på vad som 

kännetecknar folkbildningens pedagogik, tex fritt 

och frivilligt, mer förståelse än sakkunskap, del-

aktighet, lära av varandra, möjlighet att påverka 

innehåll och upplägg, erfarenhetsutbyte, samar-

bete mm

2) Dela in deltagarna i mindre grupper och be 

deltagarna diskutera:

1. Hur presenterar du Studiefrämjandet i din stu-

diecirkel?

2. På vilket sätt färgas din studiecirkel av folkbild-

ningens pedagogik?

3. Är det någon del av pedagogiken som du tycker 

är extra svår att leva upp till? Varför i så fall? Vad 

kan du göra för att bli bättre på det?

2) Samla grupperna till en stor grupp och sam-

manfatta gruppernas diskussion.

Sammanfattning i storgrupp

Sammanfatta diskussionen i storgrupp och hjälp 

varandra att komma med tips och idéer. Folkbild-

ning handlar om lärande. Vår pedagogik bygger 

på att alla deltagare bidrar med sin kunskap och 

sina erfarenheter. I studiecirkeln bestämmer grup-

pen gemensamt – vad, hur och i vilken takt de ska 

studera. Glädjen och lusten att lära är viktig när du 

själv väljer vad du vill fördjupa dig i på din fritid.

Som cirkelledare har du till uppgift att skapa en 

god stämning i gruppen, se till att alla får utrym-

me och att cirkeln går framåt. Det handlar bland 

annat om att skapa en trygg och välkomnande 

stämning i gruppen som gör att deltagare känner 

att deras kunskap är viktig och att de vill diskutera 

och dela erfarenheter med varandra.

Återkoppla gärna till statens syften för bidrag till 

folkbildningen och betona vikten av att deltagarna 

ska känna att de får vara med och påverka cirkelns 

innehåll.

Övergripande processfrågor

•	 Hur kommunicerar du folkbildningens tanke i 

din cirkel?

•	 Är dina deltagare medvetna om att de är en del 

av folkbildningen? Om inte, hur kan de bli det?


