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Tips för dig
som vill gå i studiecirkel
Studiecirkeln – en hållbar pedagogik
Grunden i svensk folkbildning är studiecirkeln, den lilla gruppen där man lär tillsammans. Det är ett pedagogiskt koncept som
funnits i decennier och som i dag är starkare
än någonsin.
Studiecirklar anordnas av studieförbund och
dess medlemsorganisationer. De anordnar
allt från musik till fackliga studier. Det finns
flera studieförbund att välja mellan. De två
största är Arbetarnas Bildningsförbund
(ABF) och Studieförbundet Vuxenskolan
(SV). Studieförbunden har tydliga profiler
och inriktningar som präglas av de organisationer de samverkar med och av sin tillhörighet i skilda delar av samhället.
Kontakta det studieförbund som finns på
din ort eller det förbund som anordnar en
cirkel i det ämne som du är intresserad av.
Cirklarna startar i regel under september
och januari/februari. Du som är cirkeldeltagare har rätt att få ditt kursmaterial anpassat till ett för dig läsbart medium (talbok i
Daisyformat alternativt Daisy text och ljud,
punktskrift, storstil eller något e-textformat).
Att tänka på när du behöver
anpassat studiematerial
Synskadades Riksförbund, SRF, har statens
uppdrag att göra studiematerial tillgängligt
för synskadade och dövblinda inom folkbildningen. Ta kontakt med det studieförbund du vill gå i cirkel hos i god tid innan
kursstart och meddela att du behöver mate
rialet anpassat på ett för dig läsbart medium.

Be ansvarig på studieförbundet att
beställa boken eller beställ den själv från
SRF, Studiegruppen, tel 08-39 90 00,
e-post stud@srf.nu Leveranstiderna
varierar beroende på säsong och bokens
svårighetsgrad. För en ”vanlig” kursbok
på svenska tar det ungefär tre till fyra
veckor från beställning tills boken är klar.
Finns boken redan anpassad tar kopiering
eller omtryck cirka en arbetsvecka. De
studiematerial som vi har anpassat finns
samlade i en katalog som du når via vår
hemsida www.srf.nu/studier
Inom SRF:s lokalföreningar ordnas också
en rad olika studiecirklar, allt från vävning och litteratur till intressepolitik och
punktskrift.
Att tänka på när du anmäler dig
till studiecirkeln
Om du behöver hjälp när du börjar i
cirkeln, be cirkelledaren att kontakta dig i
god tid innan kursstart. Då kan du informera om din situation och vad du behöver hjälp med när du kommer till lokalen.
Studieförbunden har ett ”förstärkningsbidrag” som ska täcka eventuella merkostnader för att göra cirkeln tillgänglig för
personer med funktionsnedsättningar.
SRF har gett ut häftet ”Synskadad deltagare i cirkeln?” som vänder sig till cirkelledare. Häftet, som är gratis, ger tips och
råd när man har en synskadad deltagare i
gruppen. Be cirkelledaren beställa häftet
från SRF.
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Studieförbund

Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet (NBV)
har sitt ursprung inom nykterhetsrörelsen
och inrymmer nu också organisationer inom
miljö- och hälsoområdet.
Tel: 08-672 61 00.
Hemsida: www.nbv.se

Nedan följer namn och telefonnummer till
huvudkontor och webbadress till respektive
studieförbunds huvudkontor. Ring och fråga
eller surfa in på hemsidorna och informera
dig om cirkelverksamheten i din hemort!

Sensus studieförbund
har bland annat svenska kyrkan, dess närstående organisationer och olika humanitära
organisationer som medlemmar.
Tel: 08-727 17 50.
Hemsida: www.sensus.se

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
har sin bas i arbetarrörelsens fackliga och
politiska delar, konsumentkooperationen och
hyresgäströrelsen inklusive handikapprörelsen.
Tel: 08-613 50 00.
Hemsida: www.abf.se

Studiefrämjandet
har sin förankring inom miljörörelsen, djur,
natur och friluftsorganisationerna.
Tel: 08-545 707 00.
Hemsida: www.studieframjandet.se

Folkuniversitetet (FU)
skiljer sig från de övriga studieförbunden
genom att förbundet har sin utgångspunkt i
universitetsvärlden.
Tel: 08-679 29 50.
Hemsida: www.folkuniversitetet.se
Ibn Rushd
arbetar med majoriteten av de muslimska
föreningarna i Sverige.
Tel: 08-562 44 900.
Hemsida: www.ibnrushd.se
Kulturens Bildningsverksamhet
bildades år 2010 av sex amatörkulturorganisationer och har i första hand musikföreningar
som stiftare och medlemsorganisationer.
Tel: 08-470 24 45.
Hemsida: www.kulturens.se
Medborgarskolan
är knutet till Moderata samlingspartiet och
dess syskonorganisationer.
Tel: 018-56 95 00.
Hemsida: www.medborgarskolan.se

Studieförbundet Bilda
har sitt ursprung inom frikyrkan med särskilda sektioner för bland annat ortodox och
katolsk bildning och kultur.
Tel: 08-727 17 10.
Hemsida: www.bilda.nu
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
har sin bas inom landsbygdens organisationer, Centern och Folkpartiet och därutöver
en rad samarbetsorganisationer.
Tel: 08-587 686 00.
Hemsida: www.sv.se
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