
FÖRSLAG STUDIECIRKELUPPLÄGG: 

Grundkurs i globala fackliga frågor 
Det här förslaget till studiecirkelupplägg bygger på fem träffar varav tre träffar innebär att man möts 

fysiskt och två att man möts över nätet. Blandningen mellan fysiska träffar och nätträffar, samt de 

olika lärstilarna man möter (se - höra - göra) kallas för flexibelt lärande. Träffarna på nätet innebär 

att man gör skriftliga inlägg, kommenterar varandras inlägg och om man vill även chattar och/eller 

samtalar över videokonferens. Varje träff är planerad för tre studietimmar (1 studietimme = 45 

minuter) d.v.s. två timmar och 15 minuter per gång. 

 

Materialet är flexibelt och det finns även frågor under varje avsnitt, så upplägget går att påverka så 

att man har fler eller färre fysiska träffar respektive nätträffar. Så se detta upplägg som ett förslag 

men anpassa gärna efter vad som fungerar bäst för din grupp. Ta gärna kontakt med din 

kontaktperson på Sensus för att prata mer om hur studiecirkeln kan läggas upp. 

 

Man kan vara 4 – 11 personer i gruppen inklusive cirkelledaren, men kom ihåg att övningar kan ta 

längre tid ju fler man är i gruppen. Därför kan det vara bra att dela in sig i mindre grupper om man 

är många. 

Innan du sätter igång: 
Inför de fysiska träffarna är det viktigt att skapa ett pedagogiskt rum som ökar förutsättningarna för 

delaktighet. Är ni få kan man med fördel sitta kring ett bord. Är man många i cirkeln kan det vara 

bra att dela upp gruppen i smågrupper. Möblera så att alla deltagare kan se varandra. Gör gärna 

miljön mer inbjudande genom att ordna med fika, levande ljus, blommor och kanske musik som 

spelar svagt när deltagarna anländer. 

 

Planera in en fikapaus som gör det möjligt för deltagarna att småprata om annat under lugna 

omständigheter. Det stärker gruppen och ökar tryggheten och därmed deltagandet. 

 

Se till att du är bekant med tekniken och att den fungerar. Ska du använda sajten under kurstillfället 

är det viktigt att dator, projektor, internetuppkoppling och ljud fungerar som det ska. Bekanta dig 

alltså med såväl lokalen som den tekniska utrustningen innan du sätter igång. 

 

Titta efter övningar i Sensus metodbank: http://www.sensus.se/ledare/metodbank/ och planera in 

dem för de olika tillfällena. Vid något tillfälle kan man bjuda in en expert för medverkan, 

exempelvis någon som jobbar lokalt med globala fackliga frågor. Eller någon förening som jobbar 

med konsumentmaktsfrågor. Någon sammankomst kan till exempel också planeras som ett 

studiebesök. 

 

Inför nätträffarna är det viktigt att ni har kommit överens om vilket forum ni ska använda. 

Folkbildningsnätet sociala medier erbjuder en bra webbplattform för sammankomster över nätet. 

Men även Facebook i kombination med Skype kan vara en bra plattform. Tänk igenom vilken 

kravspecifikation på plattform just din grupp behöver ha och hjälp deltagarna tillrätta så att de 

enkelt kan börja använda den. 

 

Kommunikation över nätet kan verka enkelt men det ställer faktiskt högre krav på både ledaren och 

deltagarna än när man träffas fysiskt. Det är därför viktigt att komma överens om spelregler för era 

nätsammankomster: Det kan handla om din roll som ledare, att inga frågor är dumma frågor och att 

deltagarnas aktivitet och benägenhet att gemensamt samtala om olika frågor i forumet är det som 

http://www.sensus.se/ledare/metodbank/


driver studiecirkeln framåt. 

 

Som ledare är din uppgift att stimulera till samtal som leder till en ökad kunskap om globala 

fackliga frågor. Men din förmåga avgör också samtalsklimatet och kulturen i gruppen. När man inte 

kan kommunicera icke verbalt, som vid fysiska träffar, är det ännu viktigare att ge positiv feedback 

och skapa trygghet att yttra sig och en positiv känsla hos alla deltagare. 

 

En nätträff kan genomföras gemensamt (synkront) eller på egen hand över veckan (asynkront) 

genom att deltagarna samtalar på en nätmötesplats. Varje träff ska motsvara ungefär tre 

studietimmars arbete för att ge den aktivitet som räknas för en vanlig studiecirkelsammankomst. 

SAMMANKOMST 1:  
Presentation – upplägg – introduktion till ämnet: En bättre värld 
Syftet med första sammankomsten är att komma igång. Det sker dels genom att ni lär känna 

varandra i gruppen och att ni planerar era fortsatta sammankomster. Dessutom behöver ni komma 

igång på ett bra sätt med själva ämnesområdet. Målet med sammankomsten är att ni ska skapa 

förutsättningar för ett aktivt deltagande i cirkeln, börja få en överblick över ämnesområdet som 

helhet och ta utgångspunkt i några viktiga grundläggande kunskaper. 

 

 Introducera dig själv, Sensus och syfte samt mål med cirkeln. 

 Genomför en neutral presentationsövning. Låt t.ex. deltagarna beskriva sig själva efter sin 

nyckelknippa, eller sina frukostvanor, eller ”när de trivs bäst”. På så vis öppnar man lättare upp 

för samhörighetskänslor. Titta gärna i Sensus metodbank efter presentationsövningar du tycker 

passar för gruppen och sammanhanget. 

 Få igång ett samtal om cirkelns upplägg. Materialet är omfattande och det kan vara svårt att 

hinna med allt, så diskutera gärna med deltagarna vilka frågor ur varje avsnitt som kan vara 

relevanta att fördjupa sig i. 

 Förväntningar/farhågor. Samla upp deltagarnas förväntningar och farhågor på två separata 

blädderblocksblad. Dessa kan ni återvända till under kursens gång och vid avslutningen. 

 Kom igång med ämnet: Dagens rubrik är ”En bättre värld”. 

 

En bättre värld: 

Se filmen med Hanna Gerdes om FN och Mänskliga Rättigheter. 

Diskutera hur världen sett ut om: 

 Deklarationen om MR inte antagits? 

 Om FN inte funnits? 

 

Se filmen: Vad är en konvention? 

Hur implementeras mänskliga rättigheter i Sverige? Är det svenska sättet bra eller dåligt enligt dig? 

 

Se filmerna Fackligt samarbete över nationsgränserna samt ILO och MR i arbetslivet: 

Diskutera: 

 Vad är ILO och hur skiljer sig det FN organet mot andra FN organ? 

 Varför finns fackföreningar och vad särskiljer dem från andra föreningar? 

 Finns det något samarbete mellan fackförbund som sträcker sig över nationsgränserna. 

 Hur ser det ut? 

 Vad är fackförbundens utmaningar på den nya globala arenan? Se filmen med Mats Wingborg. 



 

Lokal aktivitet. Samtala om vad man skulle kunna göra hemma i lokalavdelningen för att sprida 

kunskaper om Mänskliga Rättigheter i allmänhet. Från det lilla till det stora. Planera en lokal 

aktivitet tillsammans. 

SAMMANKOMST 2:  
Förenings- och organisationsfrihet 
Sammankomsten bedrivs över nätet. Deltagarna ska med hjälp av filmer och texter diskutera de 

frågor som lyfts i materialet, synkront eller asynkront under veckans gång. 

 

Diskutera på mötesplatsen: 

 Vad innebär konvention 87 och 98 och på vilket sätt skyddar de anställda? 

 Finns det fackföreningar som inte lever upp till kraven? Kan vem som helst starta en 

fackförening? 

 Känner du till några arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Vad har de anställda för villkor 

där? 

 Kan du tänka dig att arbeta på en arbetsplats utan kollektivavtal? Varför eller varför inte? 

 

Samtala om hur man bättre kan sprida kunskap på arbetsplatserna om kollektivavtalets värde. Finns 

det aktiviteter du/ni kan göra hemma redan nu? 

SAMMANKOMST 3:  
Barnarbete 
Sammankomsten bedrivs över nätet. Deltagarna ska med hjälp av filmer och texter diskutera de 

frågor som lyfts i materialet, synkront eller asynkront under veckans gång. 

 

 Vilka konventioner reglerar barnarbete och vad reglerar de i egentlig mening? 

 Vad innebär värsta formerna av barnarbete? 

 Ta reda på själv om det finns andra organisationer som arbetar mot barnarbete. På viket sätt? 

 Utveckla resonemang om det finns några fall då barnarbete kan vara bra för barnet och 

familjen? Ge exempel. 

SAMMANKOMST 4:  
Diskriminering 
Inled med en värderingsövning i 4 hörn/ståndpunkter: 

Den här övningen kan användas antingen vid en sammankomst eller på nätet. Det viktiga är att 

deltagarna väljer en av ståndpunkterna och utvecklar sina tankegångar runt den. Är man i en lokal 

så kan man välja fyra hörn i lokalen och fysiskt placera sig i sitt hörn På nätet väljer man någon av 

ståndpunkterna. 

 

När är man svensk enligt dig? 

  

4 ståndpunkter: 

 När man är född av svenska föräldrar 

 När man har fått svensk medborgarskap 

 När man ”känner sig” som svensk 

 Annat/öppet hörn 

 



Låt deltagarna argumentera för de ståndpunkter de valt, och om de vill, byta hörn. 

 

Diskutera: 

 Vilket är huvudsyftet med all diskrimineringslagstiftning? 

 På vilket sätt skiljer sig den svenska diskrimineringslagstiftningen från det som står i MR 

konventionerna? Är vår lagstiftning bättre eller sämre än vad konventionerna anger? Varför? 

 Jämställdhetsarbete i fattiga länder ger goda effekter på samhällsekonomin. Diskutera vad det 

kan bero på? 

 Får jämställdhetsarbete goda samhällsekonomiska vinster också för Sverige? Hur då? 

 Vilken svensk diskrimineringslag reglerar livslånga sjukdomar och vilken reglerar rasism? Hur? 

SAMMANKOMST 5:  
Tvångsarbete - sammanfattning – kursavslut 
Se filmen ”Lilja for ever” eller Zigenarnas tid 

 

Diskutera: 

 Låt deltagarna kortfattat beskriva innebörden av konventionerna 29 och 105 

 Tror du det förekommer tvångsarbete i Sverige? Hur ser det i så fall ut? 

 Kan du ge exempel på skuldslaveri? Trafficking? 

 Mycket har skrivits om bärplockarna från Thailand. Skulle det kunna beskrivas som 

tvångsarbete eller skuldslaveri? Varför? Vilken hjälp kan de få i Sverige? 

 

Sammanfattning och kursavslut (ca 45 minuter) 

 Avsluta kursen med att låta deltagarna sammanfatta vad de upplevt och vilka planerade 

aktiviteter den lett till. 

 Återkoppla gärna till förväntningarna och farhågorna som ni sammanfattade vid kursstarten 

 Genomför PMI, d.v.s. låt deltagarna för varandra sammanfatta vad som varit positivt/plus med 

kursen (p) negativt/minus (m) och/eller intressant (I). 

 Dela ut diplom till deltagarna i deras namn som du beställt från Sensus i samband med 

kursstarten 

 Initiera en skriftlig kursutvärdering på plats eller över nätet efter kursens slut. 

 Uppmuntra gärna deltagarna att fortsätta fördjupa sig i ämnet genom att fortsätta träffas fysiskt 

eller över nätet och genomföra lokala aktiviteter på hemmaplan och bli studiecirkelledare. 

 

Studiecirkelupplägget som beskrivits ovan är som tidigare nämnts ett förslag. Varje sammankomst 

kan utvecklas med fler övningar eller andra diskussionsfrågor. Det viktiga är att deltagarna är 

delaktiga och får en grundläggande kännedom om globala fackliga frågor utifrån ILO:s 

kärnkonventioner. Då materialet i sig är omfattande kan det finnas andra diskussionsfrågor som 

gruppen brinner mer för att ta upp. Därför är det bra att inledningsvis komma överens i gruppen 

vilka delar av materialet som ska prioriteras för att gå i mål. Diskutera gärna med din kontaktperson 

på Sensus om alternativa upplägg. Du kanske vill att alla dina sammankomster ska vara fysiska och 

göra ett upplägg efter det, eller också vill du att kursen ska vara helt nätbaserad. Oavsett vad du 

väljer så hjälper vi dig. 


