
“Att LEDA en studiecirkel”

I det här dokumentet ger vi lite tips om “Att LEDA en studiecirkel” i samarbete med Attention
Jämtland-Härjedalen. Informationen kommer från egna erfarenheter, ABF Jämtland-Härjedalens hemsida
och från Riksförbundet Attentions studiecirkelmaterial.

Alla som ska leda en studiecirkel kan läsa informationen, det som är skrivet i kursiv stil är speciellt riktat till
Attention Jämtland-Härjedalens cirkelledare.

Tipsen är tänkt som en hjälp, inte som krav på dig som ledare. Fråga gärna oss på Attention JH eller personalen
på ABF JH om det är något du känner dig osäker på eller behöver hjälp med.

I dokumentet “Att STARTA en studiecirkel” kan du läsa om hur du gör för att starta en studiecirkel i samarbete
med Attention Jämtland-Härjedalen och ABF Jämtland-Härjedalen.

I dokumentet “Studiecirklar från Riksförbundet Attention” kan du läsa om deras studiecirkelmaterial; vem de
riktar sig till, vilket syftet är, vilka teman som ingår, hur många träffar cirklarna är tänkta att ha osv.

Att leda en studiecirkel brukar ge ledaren massor av positiva upplevelser. Man bidrar även till
att deltagarna får en massa positiva upplevelser, något som annars brukar vara sällsynt för
vår målgrupp. Så vi vill rikta ett stort tack till dig som blir cirkelledare!

Din främsta uppgift som cirkelledare är att se till att samtalet flyter på, registrera närvaro samt att ha kontakt
med föreningen och ABF JH.

Innehållsförteckning:

Sid 2 PRAKTISKA RÅD TILL CIRKELLEDARE Sid 9 NÄSTKOMMANDE TRÄFFAR
Ledarrollen Dagens program (förslag för nästa träffar)
Studiecirkeln som metod
Alla är olika Sid 9 EXEMPEL PÅ TRÄFFAR OCH ÖVNINGAR
Utvärdering Träff med en gästföreläsare
Dokumentera Erfarenhetsutbyte -hjälp och stöd
Tid för reflektion Hur var det att få information om diagnosen?
Att tänka på Visa en film

Tid och planering (Exekutiva funktioner)
Sid 5 FÖRSTA TRÄFFEN Lösningsfokuserad meditation

Syfte med första träffen Värderingsövningar
Program för första träffen:
- Välkommen Sid 12 SISTA TRÄFFEN
- Syfte och innehåll i studiecirkeln Enkät efter studiecirkel
- Dagens program
- Attention
- Praktisk information;

Tider, Kontaktuppgifter, Om man får förhinder, Närvarolistan, Deltagarlista, Fika, Lokaler m.m.
- Presentation av deltagarna
- Förhållningsregler
- Reflektionsrunda
- Nästa gång
- Avslut
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PRAKTISKA RÅD TILL CIRKELLEDARE

Ledarrollen
Som ledare för träffarna har du en viktig roll i att se till att alla får vara delaktiga och att se till att samtalet
kommer vidare. Det finns olika sätt att leda en grupp, men kanske är den viktigaste egenskapen att vara
nyfiken och vilja leda gruppen.

Det kan vara skönt att vara två ledare för gruppen. På så sätt kan ni få stöd av varandra och hjälpas åt att
se, lyssna och uppfatta vad som händer i gruppen. Det kan även göra det enklare praktiskt så att ni kan
hjälpas åt att förklara en övning, leda diskussionen, lyssna eller gå och förbereda fika. Prata igenom så att ni
är överens om vilka roller ni ska ha och vem som ansvarar för vad.

Innan gruppen startar är det bra att tänka över varför du vill starta och leda gruppen och även tänka
igenom vad du själv tycker är en bra grupp. Hur vill du att träffarna ska vara?

En annan viktig fråga att tänka på som ledare är att vara tydlig med gränsen mellan personlig och privat. Var
den gränsen går ser såklart olika ut från person till person. Ett riktmärke kan vara att du som ledare kan
berätta saker om dig själv om det gynnar samtalet och gruppen, men du är inte där för att ta fokus från
ämnet och deltagarna. Om du själv har behov av att ”prata av dig” om dina erfarenheter så är det inte i
gruppen du ska göra det utan i ett annat sammanhang.

Tänk på att din roll som ledare inte är att ha svaren. Din allra viktigaste uppgift är att starta reflektioner,
bekräfta och ge perspektiv!

Studiecirkeln som metod
Oavsett om man har ett studiecirkelmaterial att följa eller inte så är det en fördel att ha en tydlig struktur
som man följer varje träff. Då känner alla sig trygga med vad som händer, mer tips om det finns längre ner!

Även om man har ett studiecirkelmaterial kan man ofta välja om man vill följa det från tema till tema eller
om man vill varva med egna teman eller med att göra aktiviteter.

Det finns olika typer av övningar och mötesformer som kan fungera bra för att få hela gruppen att vara
delaktig.

Några tips på det:
○ En viktig utgångspunkt är att sitta på ett sätt som gör att alla känner sig bekväma och är inkluderade i

gruppen. Beroende på vad ni ska göra kan man sitta i en cirkel eller i mindre grupper. Obs! Det kan
finnas särskilda regler kring möblering med anledning av corona-restriktioner, som ni behöver följa!

○ För att presentera sig eller för att få igång ett samtal kan man använda sig av bilder, t.ex. vykort. Man
sprider ut bilderna på ett bord och låter deltagarna välja varsin bild som representerar något som
t.ex. gör dem glada. Sedan kan ni ha en runda där alla får presentera sig genom att säga vad de heter
och varför de har valt just den bild de har valt. Ni kan också prata gemensamt i gruppen om hur ni ska
uppmuntra och ge förutsättningar för att alla i gruppen ska få prata.

○ För att få samtalet att flyta, för att alla ska få komma till tals och för att deltagarna ska lyssna på
varandra kan man använda sig av ett ”runda”-föremål, till exempel en penna som skickas runt. Då blir
det tydligt att det bara är den som håller i föremålet som får prata.
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Studiecirkelmaterial innehåller ofta olika övningar för gruppen, börja med att berätta syftet med övningen,
det skapar som sagt en trygghet att veta vad som händer. Övningar och olika teman kan ta olika lång tid.
Huvudsaken är att det blir ett bra samtal och att det väcks tankar i gruppen, inte att hinna pricka av så
många övningar som möjligt. Stanna gärna upp vid de övningar och samtal som verkar intressera gruppen
extra mycket.

Det kan vara bra att ha en reservplan och kunna vara flexibel om någon övning tar mindre tid än förväntat
och om någon övning tar längre tid än förväntat.

Alla är olika
Det är främst cirkelledarens uppgift att se till att ingen tar för mycket plats, bjuder in den som sitter tyst,
genom att ställa en fråga, ser till att man håller sig till dagens ämne och inte ägnar för mycket tid åt annat.

Ett tips som jag, Marina Eriksson, tar upp när jag föreläser är att be deltagarna ha ett ”bubbelpapper” där
de kan skriva ner det som ”bubblar upp” i huvudet. Ofta märker man under kvällens gång att det ändå tas
upp eller att det kanske inte känns så viktigt (utan skulle istället ta onödig tid från det som är viktigare), och
man känner att man kan låta bli att säga det. Andra saker känner man är viktigare att fokusera på och ta
upp och då kan man koncentrera sig på det. I vår förening är det vanligt att deltagare är impulsiva och genast
säger det som dyker upp i huvudet. De kan tycka att det är skönt att få en strategi för det. Det hjälper även hela
gruppen om man kan begränsa en del av allt ”bubbel”, så man hinner med det som är tänkt vid varje träff.

Respektera om någon inte vill delta i någon övning eller i en diskussion. Alla har rätt att sätta sin egen gräns
för hur personlig man vill vara. Alla vill inte ta ställning och alla har inte alltid en åsikt. Det är viktigt att
respektera så att inte deltagarna känner sig utsatta. Som ledare är det också viktigt att komma ihåg att inget
av svaren eller något någon säger är rätt eller fel! Se till så alla respekterar och har förståelse för varandra.
Alla är lika viktiga. Ingen är ”expert”. Säg ifrån om något inte känns bra. Våga fråga om någon inte verkar må
bra.

I en sådan här cirkel kan det komma upp sådant som är känsligt. Det kan också kännas svårt att prata om sitt
barn, som inte är med. Det är därför viktigt att man pratar om det redan första gången och ger varandra ett
löfte om att det man delar med sig av i gruppen inte förs vidare.

Inom Attention använder vi oss hellre av lösningsfokus istället för problemfokus. Det tror vi gynnar alla i
samhället. Det innebär att man fokuserar på att hitta lösningar på bekymmer istället för att fokusera på att
det är ett bekymmer. Fokus ligger alltså på framtiden istället för på dåtiden. Om något inte fungerar – gör
något annorlunda. Det innebär att våga pröva nya lösningar istället för att försöka med samma lösningar,
som inte har fungerat, flera gånger. Vi fokuserar på vad vi kan göra istället för att fokusera på vad som inte
går att göra.

Utvärdering
Att ha en utvärdering kan vara en bra möjlighet att reflektera och få synpunkter från deltagarna om hur
träffen eller träffarna har varit. Ni kan ha utvärdering i slutet av varje träff, eller bara vid vissa tillfällen.
Utvärderingen kan ske genom en ”reflektionsrunda” där alla får säga något om vad de lärt sig eller vad som
varit det bästa under träffen. Det kan också handla om vad som kan göras bättre eller om de tar med sig
några särskilda tankar hem. Ni kan även utvärdera genom att be alla skriva ner sina förslag eller synpunkter
på lappar och lämna i en förslagslåda. På sista träffen kan man kan ge deltagarna en enkät att fylla i.

Dokumentera
Det kan vara bra att dokumentera träffarna, till exempel för att kunna se tillbaka eller göra förändringar
inför nästa gång. Dokumentationen kan vara en loggbok från träffarna där ni skriver reflektioner och hur
många som kom på träffen, men det kan också vara i form av foton eller bilder.
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En sammanfattning av dokumentationen kan även vara bra när föreningen ska söka verksamhetsbidrag.
Vi, i styrelsen för Attention Jämtland-Härjedalen, blir väldigt tacksamma om du skriver några rader till oss om hur
det har gått att hålla studiecirkeln. Vad du tyckte, hur deltagarna verkade uppleva det, om det var något som var
svårt, om ni saknat något i materialet och sådana saker. Om du vill kan du självklart prata med oss och berätta
hur det har gått också. Det hjälper oss i vårt fortsatta arbete att veta hur du och deltagarna har upplevt cirkeln. Vi
brukar ge våra cirkelledare ett kollegieblock, så de kan dokumentera saker från träffen.

Tid för reflektion
Det är viktigt att ta sig tid för reflektion som ledare. Ett tips är att sitta ner tillsammans (om man är två
ledare, annars funderar man för sig själv) efter varje träff och reflektera över hur träffen gick. Uppstod det
några problem som ni inte hade förutsett? Hur löste ni problemet? Kan ni förhindra att liknande situationer
uppstår igen? Vad fungerade bra under träffen? Hur kan ni bygga vidare på det på nästa träff?

Att tänka på

○ Håll tiderna. Deltagarna behöver veta när det börjar och slutar, det kan finnas barn hemma, buss som
ska hinnas med, parkeringstid som går ut osv.

○ En idé är att inleda första träffen med fika. Då slipper man börja med stress, om man kan kommer
sent och hinner ändå stressa ner. I vår förening är det vanligt att deltagare kommer sent, oavsett om
man har egen diagnos eller har anhöriga med diagnos så kan det vara svårt att planera sin tid och det
händer ofta saker i sista minuten.

○ På första träffen kan man fråga deltagarna när de vill att man fikar på resterande träffar. Ett alternativ
är att ta en paus med fika i mitten istället. För en del kan det kännas jobbigt att vara aktiv så länge
utan paus och man kanske nyss har ätit middag när träffen börjar.

○ Tillåt mobiltelefon. Barnen kan behöva nå sin mamma/pappa, men be att deltagarna sätter mobilerna
på tyst läge, och att de går utanför rummet om de behöver prata i mobilen. Något som kan vara
väldigt störande är om en mobil t.ex. är satt på vibrationsläge och ingen tar upp den och stänger av
den, så det kan vara bra att diskutera.

○ Det är viktigt komma ihåg att den här cirkeln inte är terapeutisk. Hänvisa till professionell hjälp om
det behövs.

○ Använd Time timer om det behövs, så blir det tydligt hur lång tid som är kvar till rasten eller hur lång
tid som är kvar innan kvällen är slut. Man kan även använda Time Timern till att se till så varje
deltagare får lika lång tid att prata (om de vill prata). Obs! Time Timer finns även som app.

○ Se gärna till så deltagarna kan göra en namnlapp vid första träffen. Då har de något att ”pilla med”

och samtidigt gör det att ni snabbare lär er varandras namn. Lämplig storlek på namnlappen kan vara
en A5 som man viker på ”kortsidan”, och skriver sitt namn stort och tydligt på båda sidor (så det syns
både bakifrån och framifrån). Man sätter namnlappen på sitt bord, framför sig. Samla gärna ihop
namnlapparna efter träffen eller be deltagarna spara dem och ta med till nästa träff. Använd dem
gärna tills alla lärt sig varandras namn.

○ Gå gärna en cirkelledarutbildning, ABF JH erbjuder dem kostnadsfritt.

○ Lär av andra grupper - de har säkert tips på saker som har fungerat där.
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FÖRSTA TRÄFFEN
Som ledare är det alltid bra att vara först på plats. Första gången behöver man lite extra tid på sig, för att
kontrollera att man hittar rätt lokal, toaletterna, nödutgångar, fikat (om man har beställt sådant) och har tid
att skriva upp saker på whiteboardtavlan.

Ska ni vara i ABF JH:s lokaler på Midgårdsgatan 8 i Östersund så sitter det en tv-skärm innanför ytterdörren,
som visar i vilken lokal man ska hålla till i. De har ett wifi för gäster, användarnamn och lösenord till det
finns uppsatt i alla lokaler.

Är det beställt fika till träffen (hos ABF JH, på Midgårdsgatan 8 i Östersund) så brukar smörgåsarna finns i
deltagarkylskåpet utanför köket vid caféet, på övre våningen och kaffe/thé i termosar på bänken bredvid
glas och koppar i Caféet. De brukar skriva en lapp som anger att det är till t.ex. Attentions Föräldracirkel.

Tar du eller någon deltagare med fika till träffen så kan ni ställa det i deltagarkylskåpet, på övre våningen.
Kom ihåg att märka det ni ställer in i kylskåpet med cirkelns namn och att själv ta reda på det som blir för
gammalt samt att ta bort allt som hör till er cirkel, senast när cirkeln har terminsavslutning.

På whiteboardtavlan i lokalen kan du gärna skriva “Välkommen”, dagens program och hålltiderna för
träffen, dvs. starttid, temat för kvällen, fikatid, sluttid, datum för nästa träff. Det skriver man på tavlan inför
varje träff. Se exempel längre ner vid ”Dagens program” och ”Nästa träff”.

När deltagarna kommer hälsar du var och en välkommen och prickar av dem på närvarolistan. Vid första
träffen delar man ut material, om man har sådant. T.ex. foldern ”Attention för bättre villkor”och material för
att kunna göra en egen namnlapp.

Har du ett studiecirkelmaterial att utgå från eller om du gått en cirkelledarutbildning får du säkert fler tips
där.

Syfte med första träffen: “Bekanta sig med varandra”
Skapa trygghet i gruppen och nyfikenhet inför fortsatta träffar. Det är viktigt att den första träffen blir trevlig
och välkomnande. Du vill att deltagarna ska vilja komma tillbaka och tycka att det var intresseväckande och
positivt att vara med. Vid första tillfället är det också bra om ni tar reda på vilka förväntningar det finns på
cirkeln och vilka gemensamma förhållningsregler ni ska ha så att alla trivs.

Har ni ett studiecirkelmaterial kan träffen även innehålla ett tema, övningar eller liknande.

Program för första träffen:

Välkommen
Hälsa alla välkomna (igen) och presentera dig.
Berätta gärna varför du valt att leda cirkeln och vilken koppling du har till NPF.
Det kan vara intressant för alla om man säger var man bor, t.ex. Körfältet, Marieby, Åre eller liknande.
Håller du en föräldracirkel kan du säga ditt barns namn, ålder, diagnos och kanske något du är stolt över när det
gäller barnet eller liknande.
Berätta också gärna vilka förväntningar/förhoppningar du har på studiecirkeln.
Obs! Det du berättar om dig kan hjälpa deltagarna att veta vad de kan säga när det är deras tur att
presentera sig.

Syfte och innehåll i studiecirkeln
Berätta om cirkeln i stora drag och lite om det innehåll som väntar i träffarna.
Har du ett studiecirkelmaterial att utgå från så berättar du om innehållet i de olika träffarna.
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Har ni inte något studiecirkelmaterial kan du berätta om syftet, det kan t.ex. vara att utbyta erfarenheter
och träffa andra i liknande situation eller att testa olika aktiviteter förutsättningslöst.
Du kan också be deltagarna komma med önskemål om vad de vill att ni ska ta upp på träffarna och ev.
förslag på att ta dit någon som informerar om något. Det kan vara någon från Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Överförmyndarnämnden (gode man- och förmyndarinformation) osv.

Dagens program
Berätta om dagens program (vilket kan vara bra att skriva upp på tavlan i förväg).

Obs! Här har jag inte skrivit in någon fika-tid, eftersom man vid första träffen kanske börjar med fika och
pratar samtidigt. Det bör framgå på nästkommande träffar när fikatiden är.

DAGENS PROGRAM
Kl. 18.00 Välkommen

Presentation ledare
Syfte och innehåll studiecirkeln
Dagens program
Attention
Praktisk information
Deltagarpresentation
Förhållningsregler
Reflektionsrunda
Nästa träff

Kl. 20.15 Avslut

Attention
Berätta gärna lite om Attention och dela ut foldern ”Attention för bättre villkor”.

”Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD,
oavsett om man har eller inte har egen diagnos. Attention arbetar för att de barn, ungdomar, vuxna och anhöriga
bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och
på fritiden. Vi sprider kunskap, påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap.”

”Attention Jämtland-Härjedalen är en av Riksförbundets alla lokalföreningar. Förening täcker hela
Jämtland-Härjedalens län, den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Östersund. Föreningen har ca 300
medlemmar och förutom påverkansarbete ordnar föreningen medlemsaktiviteter, studiecirklar och föreläsningar.
Vi har vårt kontor hos ABF JH på Midgårdsgatan i Östersund.”

Praktisk information
Gå igenom praktisk information;
○ Tider:

Skriv upp tiderna på tavlan, t.ex. Vi träffas måndagar, jämna veckor, kl. 18.00 – 20.15, 10/1-13/6
Om det finns behov av det hos gruppen eller om det är något datum eller en tid som är avvikande kan
du skriva upp alla datum för träffarna på tavlan.

○ Kontaktuppgifter:
Skriv gärna upp kontaktuppgifterna på tavlan, det kan du också göra i förväg.
Till dig/er som är ledare;
E-post:
Telefon:

2022-01-04/ME Att LEDA en studiecirkel Sid 6 av 13



Attention Jämtland-Härjedalen;
E-post: info@jamtlandharjedalen.attention.se
Telefon: 070-37 57 370 (ordf. Marina)

ABF JH;
E-post: info.jh@abf.se
Telefon växel: 063-57 00 00 (om det är där ni ska träffas annars till lokalen där ni ska träffas).

○ Om man får förhinder:
Ska man ringa, sms:a, till vem? (Tänk på! Det kan vara olika lätt och svårt att meddela sig. Ibland vet
man i förväg att man blir sen, ibland händer det något akut).

○ Deltagarlista:
Ibland vill deltagarna ha varandras kontaktuppgifter, tänk på att vissa kan ha hemlig adress eller inte
känner sig bekväma med att andra får deras kontaktuppgifter.
Fråga dina deltagare hur de vill göra, men tänk på att göra det på ett vis det så ingen behöver känna
sig utpekad eller obekväm.

○ Närvarolistan:
Kontrollera med deltagarna så deras kontaktuppgifter stämmer, dvs. namn, telefonnummer och
mejladress. Om något inte stämmer, ändra och meddela ABF JH.
Tänk på att dölja övriga deltagares kontaktuppgifter, om ni bestämt att ni inte ska dela deltagarlistan.
När cirkeln ordnas via ett studieförbund behöver de alla deltagares 10-siffriga personnummer.
Be den som inte lämnat personnumret att göra det antingen till dig, föreningen eller direkt till ABF JH.

○ Fika:
Attention JH bjuder på fika, när ni träffas på ABF JH eller handlar fika från affären.
Om föreningen eller du ska ordna med fika till träffarna, fråga deltagarna om de har någon
matavvikelse och be de som har det att lämna en lapp till dig där de skrivit upp vad.

Köper ni fika på ett café eller liknande får deltagarna bekosta det själva.

Kom överens med gruppen om ni ska börja varje träff med att fika eller om ni ska ha en fikapaus i
mitten. Obs! Om ni väljer att ta med fika, koppar eller annat till lokalen så behöver ni själva ta med det
därifrån och städa upp efter träffen.

○ Lokaler m.m: Berätta var allt finns, hur man hittar och annan nödvändig information.
I mitt förslag har jag utgått från ABF JH:s lokaler på Midgårdsgatan 8 (bredvid Willys) i Östersund.
Du berättar naturligtvis det som gäller för det stället som ni har era träffar på.
- Toaletter finns både på nedre våningen .nästan längst ner i korridoren, på övervåningen finns

det toaletter både i mitten av korridoren och ovanför trappen -i mitten av korridoren.
- Utrymningstavlan, närmaste nödutgång samt lokalens återsamlingsplats.
- Caféet finns på övre våningen, längst ner i korridoren.
- Trapp till övervåningen finns både vid ytterdörren och i mitten av korridoren.
- Ytterdörren är upplåst till kl ? (ta reda på vad som gäller under tiden ni har era träffar).
- Parkering finns på Storsjötorg, mittemot Willys och nedanför ABF JH:s lokaler. Där är det gratis

att stå i tre timmar. Behöver man stå längre så behöver man be personalen på ABF JH om ett
parkeringstillstånd att lägga i bilen för den träffen.
Om man parkerar på en förhyrd plats eller står för länge riskerar man att få böter.

- Buss 9 går på Bangårdsgatan, kliv av vid busshållplats Willys och gå uppåt.
Buss 2 och 6 går på Rådhusgatan, kliv av vid busshållplats Trappgränd och gå neråt.

- Lokalerna lämnas i samma skick som när ni kom.
Skräp, disk, möbler, material, öppna fönster osv ansvar ni själva för att återställa/plocka undan.

2022-01-04/ME Att LEDA en studiecirkel Sid 7 av 13

mailto:info@jamtlandharjedalen.attention.se
mailto:info.jh@abf.se


- Attention JH:s kontor är på andra våningen, i mitten av korridoren (snett mittemot trappan).

Presentation av deltagarna
Be deltagarna säga sitt namn, ev. var de bor samt vilka förväntningar de har på studiecirkeln.
(Ev. barnets namn, ålder, diagnos och kanske t.ex. säga något de är stolta över gällande barnet eller liknande).

Skriv gärna upp förväntningarna på ett blädderblock så att alla ser dem.
Skriv även vad du som cirkelledare förväntar dig av cirkeln.
Spara bladet med förväntningar på cirkeln, till sista gången, för att göra en utvärdering och se om
förväntningarna infriades.

Förhållningsregler
Kom överens om vilka förhållningsregler ni vill ha på era träffar, skriv upp på blädderblocket, så ni kan ta
fram det till varje träff.

Förslag på regler:
○ Använda sig av ”bubbelpapper”.
○ Att meddela till ledarna i sms eller mail om man inte kan komma.
○ Hur man meddelar om man vill sluta i gruppen.
○ Att ledarna ska se till att hålla tiderna, så är man sen ”glider denne bara in”, utan att störa.
○ Om mobilerna ska vara avstängda eller på ljudlöst (”vibrerande ljud”?)
○ under träffarna. (Hur man gör med Att man går ut ur rummet om man behöver prata i telefonen.
○ Respektera varandra och att man kan ha olika åsikter.
○ Inte kränka eller tala nedvärderande till varandra.
○ Lyssna på vad de andra i gruppen säger.
○ Alla får prata till punkt.
○ Alla har rätt att sätta sin egen gräns för hur personliga de vill vara.
○ Alla bör få samma möjlighet att ”ta plats” i gruppen, om de vill.
○ Att ledarna får/ska bryta om samtalen ”spårar ur”, dvs blir för långa, kommer från ämnet, blir för

negativa eller om någon fler behöver få möjlighet att ”ta plats” osv.
○ Mår man väldigt dåligt så behöver man vända sig till professionell hjälp. Cirkeln är inte terapeutisk så

man bör inte låta sitt eget dåliga mående påverka övriga deltagare.
○ Försöka se lösningar istället för problem.
○ Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.

Reflektionsrunda
Be deltagarna att kort berätta vad de tar med sig från den här träffen. Om det är ont om tid kan du be dem
säga med ett ord vad de tar med sig.

Nästa gång
Berätta vilket datum, tid och i vilken lokal ni ska träffas i nästa gång. Berätta också om temat för nästa träff.

Avslut
Tack och hejdå för den här gången.
Påminn om att ställa iordning lokalerna som de såg ut när ni kom. Bär upp kaffekoppar och liknande, kasta
skräp, ställ tillbaka möbler där de stod, stäng fönster, ta reda på överblivet material osv.
Obs! Har ni beställt smörgåsar, som blivit över,, dela ut dem till deltagarna eller ta med dem hem!
Blir det vidare diskussioner så tala om att ”nu avslutar vi kvällen, så den som behöver gå kan gå” (och den
som vill prata en stund till får göra det).
Se till att avsluta på utsatt tid.
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NÄSTKOMMANDE TRÄFF/AR
Skriv alltid upp dagens program på tavlan och gå igenom programmet med deltagarna i början av varje
träff. Har du ett studiecirkelmaterial så står det där vilket temat är och vad ni ska göra, t.ex. en övning, se en
film eller liknande.

DAGENS PROGRAM (förslag för nästkommande träffar):
Kl. 18.00 Välkommen (be gärna deltagarna sätta upp namnskyltarna, tills ni lärt er varandras namn)

Återkoppling från förra träffen
Dagens tema:
(Diskussion/Övning/Film)

Kl. 19-19.15 Fika
(Diskussion/Övning/Film)

Kl. 20.00 Reflektionsrunda: Vad ”tar ni med er” från dagens träff?
Nästa träff: datum, tid, lokal, tema

Kl. 20.15 Avslut

EXEMPEL PÅ TRÄFFAR OCH ÖVNINGAR

EXEMPEL PÅ TRÄFF:  BJUD IN EN GÄSTFÖRELÄSARE

Vilken gästföreläsare vill gruppen bjuda in?

Förbered gärna frågor från deltagarna och lämna till föreläsaren i förväg.

Den gäst som kommer kan till exempel vara:
○ En person med en egen NPF-diagnos där målet för deltagarna är att få höra personens självupplevda

erfarenheter, få tips och råd kring hur de som anhöriga kan agera gentemot en närstående som har en
diagnos.

○ En tjänsteman från Vård och Omsorgsförvaltningen som kan berätta om LSS (Lagen om särskilt stöd till
vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen). Ni kan läsa mer om LSS på 1177:s hemsida.

○ Någon från din kommun, ditt landsting från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen som t.ex. kan
berätta om den hjälp personer med en funktionsnedsättning kan få eller det stöd man kan få som förälder
till ett barn med NPF.

○ En arbetsterapeut från habiliteringen eller primärvården som kan berätta om hur man exempelvis kan
strukturera hemmiljön och arbetsplatsen eller skolan med hjälp av strategier och hjälpmedel. Allt för att få
vardagen att flyta bättre.

DAGENS PROGRAM (förslag på program när man bjudit in en gästföreläsare):
Kl. 18.00 Välkommen (sätt gärna upp deltagarnas namnskyltar, så föreläsaren ser vad alla heter)

Återkoppling från förra träffen
Introduktion av gästföreläsare (t.ex. anledning till varför ni bjudit in just denna
gästföreläsare)
Presentation gästföreläsare
Kort individuell presentation från deltagarna så att den gäst som kommit får en
överblick av vilka som är där. Presentationen kan handla om vad man önskar få reda på
från gästen, vilken diagnos ens barn har och varför man deltar i föräldracirkeln, om det är
en sådan.
Överlämna ordet till föreläsaren

Kl. 19-19.15 Fika
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Frågestund
Avtackning gästföreläsaren
Reflektionsrunda: Var det något som gästföreläsaren sa som kommer få dig att göra
något nytt eller annorlunda i veckan som kommer?
Nästa träff: datum, tid, lokal, tema

Kl. 20.15 Avslut

Återkoppling “gästföreläsare”, vid nästkommande träff

Gemensam diskussion:
○ Vilka tankar fick ni från besöket, positivt och negativt?
○ Vad fick ni med er?
○ Har något positivt hänt sedan sist med tanke på den information ni fick från besöket?
○ Vilken skillnad gjorde det?

EXEMPEL PÅ TRÄFF: ERFARENHETSUTBYTE – VILKEN HJÄLP KAN MAN FÅ?
Syftet med övningen är att utbyta erfarenheter i det stöd- och den hjälp som finns runt omkring i samhället när
det gäller att ha ett barn med NPF.

Introduktion till övningen:
Oberoende var man bor i landet finns det stöd och hjälp att få som förälder till ett barn med NPF. Tanken med
övningen är att deltagarna ska dela med sig av dessa erfarenheter till varandra så att de kan upptäcka nya
hjälpmedel och strategier för sin specifika situation. Det kanske dyker upp saker som andra varit med om som de
själva inte har tänkt på men som ändå skulle vara användbart.

Det kan handla om stöd och hjälp utifrån:

Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS).
- Vad säger lagen och vad kan den hjälpa till med?

Skolan.
- Vad säger skolan och vad kan de hjälpa till med?

Landsting och kommun, där det kan handla om utredning och vilken avlastning man kan få i hemmet.
- Hur ser hjälp och stödresurserna ut i din kommun? Vem vänder man sig till?
- Vilka habiliteringsinsatser finns så som stöd för barnen, stöd för föräldrar och stöd för andra?

Försäkringskassan.
- Vad säger försäkringskassan och vad kan de hjälpa till med?

Arbetsförmedlingen.
- Vad säger arbetsförmedlingen och vad kan de hjälpa till med?

Övrigt.
- Vilka är deltagarnas övriga erfarenheter av stöd?

Tips och råd kring föreläsningar, böcker eller stödorganisationer.
- Anhörigstöd, vilket slags stöd erbjuder deltagarnas kommuner?
- Innan ni skiljs åt kan det vara värt att ställa frågan till gruppen om de vill fortsätta att hålla kontakten.

I så fall hur? Facebook, anordna en självhjälpsgrupp eller andra typer av träffar? Vem sköter samordningen
av detta?
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EXEMPEL PÅ ÖVNING: HUR VAR DET ATT FÅ INFORMATION OM DIAGNOSEN?

○ Dela ut post-it lappar. Be deltagarna skriva en spontan kommentar och sätt upp post-it lapparna på ett
gemensamt blädderblocksblad.

○ Om tiden räcker till så be deltagarna kommentera med några få ord (frivilligt).
○ Spar blädderblocksbladet.

EXEMPEL PÅ ÖVNING: VISA EN FILM
Det finns flera bra filmer här https://www.youtube.com/user/AttentionPlay

Efter filmen:
○ Känner ni igen er i filmen?
○ Diskussion

EXEMPEL PÅ ÖVNING: TID OCH PLANERING (EXEKUTIVA FUNKTIONER)
○ Vad kan det få för konsekvenser när man inte förstår tid och inte kan planera sin vardag?
○ Vad är det som stressar?

För att slippa stress behöver vi balans mellan det som tar respektive ger energi. Fundera över och skriv ner
det som ger dig energi och det som tar din energi.

Den här övningen kan du göra såväl för dig själv som med ditt barn eller din respektive. Ni får troligen helt
olika resultat.

Tar energi Ger energi

Personer: Personer:

Aktiviteter: Aktiviteter:

Situationer: Situationer:

Finns det något som går att ta bort så att det blir mer som ger energi än som tar energi?

2022-01-04/ME Att LEDA en studiecirkel Sid 11 av 13

https://www.youtube.com/user/AttentionPlay


EXEMPEL PÅ ÖVNING: LÖSNINGSFOKUSERAD MEDITATION
Med meditation menar vi här en stilla begrundan där du eftertänksamt vänder din uppmärksamhet inåt och
reflekterar över dig själv. Varje fråga står för sig själv, men när de kombineras förstärker de varandra. Ta
5-10 minuter när du har en stund för dig själv. Det kan vara på tåget, i skogen eller på kvällen innan du
somnar. Ställ dig frågorna och begrunda dina svar. Se det som ett tillfälle att lära dig av dig själv och låta
dina positiva erfarenheter sjunka in.

1. Vad har jag gjort idag som jag är nöjd med?
2. Vad har någon annan gjort idag som gjorde mig nöjd och vad gjorde jag i gensvar på det?
3. Vad kan jag se, känna, höra, tänka, lukta, smaka som jag är tacksam för?

Dessa tre frågor är sammanställda av dr. Luc Isebaert från Belgien.

EXEMPEL PÅ VÄRDERINGSÖVNINGAR:
Värderingsövningar är ett bra sätt att få igång ett samtal om någon fråga. Det finns olika sätt att lägga upp
en värderingsövning, till exempel ”heta stolen”, ”heta linjen” eller ”fyra hörn”.

Heta stolen: Ställ stolar i en ring. Alla sitter på varsin stol. Ledaren läser ett påstående. De som håller med
om påståendet ställer sig upp och byter plats med varandra. De som inte håller med sitter kvar.

Heta linjen: Markera ut en osynlig linje där den ena sidan innebär att man håller med helt och den andra att
man inte håller med alls. För att förtydliga kan ni sätta upp lappar på respektive sidor av väggen, till
exempel ”Ja, jag håller med helt!” och ”nej, jag håller inte med alls!”. Ledaren läser påståendet och
deltagarna får ställa sig var de vill placera sig på linjen.

Fyra hörn: Varje hörn representerar ett svarsalternativ.
Ledaren säger ett påstående och deltagarna ska välja det hörn som representerar det svar de vill ge.
Det brukar finnas ett ”öppet hörn” där man kan ställa sig om inget av de andra svarsalternativen passar.

När alla har ”tagit ställning” kan du som ledare fånga upp synpunkter både från någon som håller med och
någon som inte gör det (respektive från olika svarshörn) och inleda ett samtal om hur deltagarna har tolkat
påståendet och hur de resonerade när de tog ställning. Betona gärna att deltagarna får byta plats om de
ändrar sig efter att ha hört de andra deltagarnas motiveringar.

Kom ihåg att det inte är alla som vill ta ställning eller har en åsikt. Det är viktigt att respektera så att inte
deltagarna känner sig utsatta. Som ledare är det också viktigt att komma ihåg att inget av svaren är rätt eller
fel!

SISTA TRÄFFEN
Vid sista träffen (i alla fall en del av träffen) är syftet ”att knyta ihop säcken”, att samla ihop det ni har pratat
om i hela cirkeln, uppmärksamma vad man tar med sig för erfarenheter in i sin egen vardag men kanske
också utbyta erfarenheter kring hjälp och stöd som finns runtomkring dig. Ta fram bladet från första träffen,
där ni skrivit gruppens förväntningar och diskutera om de infriades.

Vid sista träffen kan det också vara lämpligt att diskutera om gruppen ska ska fortsätta träffas, t.ex. nästa
termin, och under vilka ”former” dvs som en studiecirkel, med eller utan studiecirkelmaterial, samma
ledare, annan ledare, samma plats, annan plats osv.

Dela gärna ut en enkät till deltagarna för utvärdering av hur cirkeln har upplevts.
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EXEMPEL PÅ UTVÄRDERING:  ENKÄT EFTER STUDIECIRKELN
Här är några förslag på frågor. Lägg in fler frågor beroende på vilket innehåll ni haft på era träffar.

För att hjälpa oss att utveckla kursen ber vi dig att ge dina synpunkter på hur du uppfattat den studiecirkel
du deltagit i. Besvara nedanstående frågor med den siffra som bäst stämmer överens med din uppfattning,
mellan ”Inte bra” och ”Mycket bra”.

1 2 3 4 5
Inte bra Varken eller Mycket bra

1. Hur upplevde du helhetsintrycket av cirkeln i förhållande till syftet?

2. Hur upplevde du cirkelns struktur?

3. Vad anser du om träffarnas upplägg, planering, tempo och antalet träffar?

4. Hur upplevde du balansen mellan information och genomgång av individuell reflektion/
gruppdiskussion?

5. Hur upplevde du rasterna med fika och möjlighet till spontanprat?

6. Hur upplevde du innehållet i varje träff?
o Första träffen – Bekanta sig med varandra: Syftet med träffen var att bekanta sig med varandra,

cirkeln och skapa trygghet i gruppen samt att ge en nyfikenhet inför fortsatta träffar.

o Träff – Gästföreläsare: Syftet var att bjuda in en gästföreläsare efter gruppens behov.

o Sista träffen – Avslut: Syftet med träffen är ”att knyta ihop säcken” alltså att samla ihop det vi har
pratat om under hela cirkeln och att uppmärksamma vad man tar med sig för erfarenheter in i sin
egen vardag.

7. Fokus:
Besvara nedanstående två frågor med den siffra som bäst stämmer överens med din uppfattning,
mellan ”På dig själv” och ”Hemsituationen”.

a) Var tänkte du att ditt fokus skulle ligga under cirkeln?
b) Var låg ditt fokus under cirkeln?

1 2 3 4 5
På dig själv I en kombination Hemsituationen

8. Anser du att syftet med cirkeln/varje träff har uppnåtts, har du några förbättringsförslag?

9. Övrigt du vill tillägga?

Hoppas du har nytta av något av tipsen!

Hälsningar
Marin� Eriksso�, 070-37 57 370 Attention Jämtland-Härjedalen i samarbete med

Attention Jämtland-Härjedalen Org.nr: 802444-8949 ABF Jämtland-Härjedalen
c/o ABF JH, Midgårdsgatan 8, 831 45 Östersund Plusgiro: 48574-8 https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-jamtland/
070-37 57 370, dagtid (Marina, ordf.) 063-57 00 00 (växel)
info@jamtlandharjedalen.attention.se www.jamtlandharjedalen.attention.se info.jh@abf.se
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