
 
 

Förslag studiecirkelupplägg för Engagera flera 
 
Upplägget bygger på de åtta olika delarna i materialet där ett steg gås igenom under varje träff.  
Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande 
Det innebär fem fysiska möten, övriga delar bygger på att man gör skriftliga inlägg, kommenterar 
varandras inlägg och om man vill även chattar. Varje träff är planerad för 2 studietimmar d.v.s. 90 
min.  
Materialet Engagera flera är flexibelt så det går också att träffas färre gånger och istället lite längre 
tid eller ha fler eller färre fysiska träffar. Se detta som ett förslag men anpassa det till vad som 
passar just er grupp bäst. Beskrivning av övningarna finns under varje filmavsnitt.  
Övningarna tar olika lång tid beroende på hur många man är i gruppen och beroende på hur 
mycket man vill fördjupa sig, därför är tidsangivelserna mycket ungefärliga. Ibland måste 
övningarna även anpassas något för att fungera för träffar på nätet. 
 
Steg ett Reflektera, (fysisk träff) 

• Presentation av deltagare genomgång av upplägg, praktiskt och mål för studiecirkeln  
ca 20 min 
 

• Titta på filmen Reflektera gemensamt.  
Samtala om följande frågor:  
Vad väckte filmen för tankar och kan ni se paralleller till er egen förening?  
Vad får det för konsekvenser att olika personer ger olika bilder av föreningen?  
Vad gör ni för att alla i er förening ska kommunicerar ert grundläggande uppdrag på 
samma sätt? (ca 15 min) 
 

• Gör gruppövningen Är ni överens om ert uppdrag? (ca 45 min) 
(Om ni hinner fortsätt med gruppövning Hisspresentation) 
 

• Avslutning kort utvärdering (ca15 min) 
 
 
Steg två Analysera (träff på nätet) 

• Titta på filmen Analysera  
Reflektera kring följande frågor och skriv ner, läs andras inlägg, kommentera 
Vad väckte filmen för tankar och kan ni se paralleller till er egen förening? 
Vad hade personerna i filmen kunnat göra annorlunda? 
Hur kan ni konkret göra för att vidga er rekryteringsbas? (ca 25min) 
 

• Gör övningen Bilden av medlemmen, skriv istället för att rita och skicka in (ca 20 min) 
 

• Gör övningen Agera för mångfald fundera själv skriv ner och skicka in t.o.m. steg 5.(ca 
45 min) 

 
 Ledaren sammanställer förslagen och gör ett förslag på en handlingsplan. Följ upp arbetet 
och summera ihop på sista träffen. 

 
 
 



Steg tre Attrahera, (fysisk träff) 
• Inledning följ upp vad som har hänt sedan sist ca15 min 

 
• Se filmen Attrahera tillsammans 
Samtala om följande frågor: 
Vad väckte filmen för tankar och kan ni se paralleller till er egen förening?  
Varför lyckades inte föreningsrepresentanterna hitta ett budskap som attraherade de 
basketspelande ungdomarna?  
Hur kommunicerar ni med era medlemmar inför nya kampanjer eller 
kommunikationssatsningar? (ca 15 min) 

 
• Gör övningen Från skeptisk till nöjd (ca 30 min) 

 

• Gör övningen Använd målgruppen som kunskapskälla (ca 20 min) 
Följ upp övningen nästa gång ni ses genom att genomföra steg fyra, fem och sex innan nästa 
träff. 

 

• Avslutning (ca10 min) 
 
 
Steg fyra Rekrytera, (fysisk träff) 

• Inledning (ca5 min) 
 

• Se filmen Rekrytera tillsammans 
Samtala om följande frågor: 
Vad väckte filmen för tankar och kan ni se paralleller till er egen förening?  
Vilka misstag gjorde föreningsrepresentanten i filmen?  
I vilka sammanhang behöver ni utveckla er rekryterande förmåga? (ca15 min) 

 
• Följ upp övningen ni påbörjade sist ni träffades och de uppgifter ni skulle genomföra 
Gör en handlingsplan utifrån det som kommer fram (ca 20 min) 

 
• Gör övningen Rollspel för det reflekterande samtalet (ca 40 min) 
( alternativ övning Valda sanningar om medlemsrekrytering) 
 
• Avslutning, summering ca 10 min 

 
Steg fem Introducera, (träff på nätet) 

• Titta på filmen Introducera  
Svara på följande frågor och skicka in, läs andras inlägg och kommentera. 
Vad väckte filmen för tankar och kan ni se paralleller till er egen förening? 
Identifiera minst tre misstag som styrelsemedlemmarna gjorde i bemötandet av varandra? 
Hur synliggörs medlemmar och aktiva på ett personligt och framgångsrikt sätt i er förening? 
(ca 50 min) 

 
• Gör övningen Hur var det att komma som ny till er. Fundera själv och skriv ner, dela 

med övriga. (ca 40 min) 



• Alternativt gör övningen Fråga fler om deras upplevelser. Ring runt till en person var och 
ta reda på hur de tyckte det var att komma ny till er förening. Redovisa svaren skriftligt. 
(ca 40 min) 
 

• Ledaren sammanställer svaren från båda övningarna och gör ett utkast på handlingsplan, 
 
 
Steg sex Hantera,( fysisk träff) 

• Inledning 5 min 
 

• Se filmen Hantera tillsammans och samtala om följande frågor 
Vad väckte filmen för tankar och kan ni se paralleller till er egen förening? 
Beskriv vad föreningsrepresentanten i filmen skulle kunna gjort annorlunda? 
Hur kan ni på fler och nya sätt använda feedback i er föreningsutveckling? (ca15 min) 

 
• Gör övningen Feedbacktrappan (ca 20 min) 

 
• Gör övningen Prova på olika sorters bemötande (ca 40 min) 

 
• Avslutning, summering (ca10 min) 

 

Steg sju Aktivera, (träff på nätet) 
• Titta på filmen Aktivera 
Reflektera kring följande frågor och skicka in, läs andras inlägg, kommentera 
Vad väckte filmen för tankar och kan ni se paralleller till er egen förening? 
Varför blir det så att samma personer ansvarar för loppmarknaden i år igen? 
Om ni skulle förändra en sak för att få fler aktiva i föreningen, vad skulle det vara? (ca 45 
min) 

 
• Gör övningen Hur kan ni aktivera flera. ( hoppa över steg 9)Fundera själv skriv ner och 

dela med övriga. Bilda grupper. Ledaren summerar därefter ihop alla gruppers förslag och 
gör ett utkast till handlingsplan.(ca 45 min) 
 

• Alternativt gör övningen Vad händer om många skulle göra lite? 
Fundera själv ut konkreta uppgifter som människor skulle kunna bidra med. Skriv ner 
dela med övriga.(ca 45 min)  
 
Ledaren sammanställer förslagen. Återkom till handlingsplanen på sista träffen. 

 
 
Steg åtta Utvärdera (fysisk träff) 

• Inledning (ca 5 min) 
 

• Se filmen utvärdera tillsammans och samtala om följande frågor: 
Vad väckte filmen för tankar och kan ni se paralleller till er egen förening?  
Vad skulle föreningsrepresentanterna på filmen har gjort innan de startade sina 
kampanjer?  
Hur vet ni att ni lyckats med en rekryteringssatsning som ni gör? (ca15 min) 
 



• Gå tillbaka och summera ihop de olika träffarna och vad ni har kommit fram till. Sätt 
ihop alla handlingsplaner till en gemensam handlingsplan kring hur ni går vidare med att 
engagera flera. Bestäm även hur och när arbetet ska utvärderas och följas upp.(ca 50 min) 
 

• Gör en utvärdering av alla träffarna t.ex. genom att alla deltagare får skriva på tre olika 
papper tar jag med mig, bra, detta var bra, inte så bra. Dela sedan ut tre pluppar 
(klisterlappar) och låt alla pluppa på de förslag de tycker är viktigast. Läs upp allt och 
summera resultatet (ca 20 min) 
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