
Sommarcirkel – guide för 

planering och genomförande 

Såhär brukar vi i GigWatch göra med planering och genomförande av våra 

studiecirklar. Du behöver inte följa denna planering exakt, men den kan vara en bra 

vägledning. Om du vill läsa mer om hur man håller en studiecirkel kan du även kika 

på vår Cirkelguide – den ligger under Material på gigwatch.se. 

Planering och förberedelser 

• Om du vill arrangera en sommarcirkel kan du börja med att undersöka om 

några fler vill hjälpa till. Har du kompisar som också är intresserade av 

gigekonomi eller är du med i någon organisation eller förening? Kolla om de 

vill vara med att arrangera cirkeln, annars går det bra att planera den själv. 

Kontakta sedan GigWatch så hjälper vi till att komma igång med planering och 

marknadsföring av cirkeln. 

 

• Bestäm en tid och plats för cirkeln, gärna samma tid och dag två veckor i rad. 

Cirkeln bör hållas utomhus i exempelvis en park för att vara coronasäker. 

Bestäm också längd på cirkeln. Vi rekommenderar 1.5 -2 timmar per tillfälle. 

Registrera en ny mailadress som deltagare om du inte vill använda din egen för 

kontakt med deltagarna. 

 

• Förbered en affisch med info om cirkeln som kan skrivas ut eller delas på 

sociala medier. Glöm inte inkludera en mailadress som intresserade kan 

använda för att anmäla sig till cirkeln. 

 

• Sätt upp affischer och tipsa kompisar om att komma på cirkeln.  

 

• Skicka ut PDFen med läsematerialet till alla som anmält sig. 

Genomförande (sammanfattning): 

• Inled cirkeln med en presentationsrunda och förklara upplägget. Dela ut 

läshäften. 

• Gå igenom texterna en i taget, låt alla säga vad de tänker om varje text. Gör 

sedan samma sak med frågorna. 

• Se till att alla får utrymme att prata och att ingen blir avbruten eller tar all plats. 

• Ta en paus halvvägs. 

• Ta de sista 10 minuterna för en avslutande runda där alla får säga vad de tar 

med sig från cirkeln. 

• Om ni blir många (fler än 7) kan ni dela upp er i mindre grupper med cirka 4 

personer per grupp när ni diskuterar texterna. Samlas i helgrupp i början och 

slutet. 



 

Genomförande (längre version): 

Börja med att samlas i en ring med corona-säkert avstånd från varandra, ge alla ett 

utskrivet häfte med läsmaterialet och presentera dig. Förklara hur cirkeln kommer att 

gå till, hur länge ni kommer hålla på och när det är paus. Gå sedan en runda och låt 

alla berätta vad de heter, någon fakta om sig själva och varför de är intresserade av 

gigekonomin. 

Ett bra sätt att leda diskussionen på är att göra som följer: Ta ett par minuter och be 

alla ta skumma igenom en text och markera ett stycke de tycker är intressant eller 

tankeväckande. Gå sedan i en runda och låt en person i taget presentera sitt citat, och 

öppna upp för diskussion kring det innan ni går vidare till nästa persons citat. 

Diskutera sedan frågan/frågorna som tillhör texten, och gå sedan vidare till nästa text, 

om det finns flera. 

Beroende på hur många ni är kan det vara bra att sedan dela upp sig i mindre grupper. 

Försök se till att vara max 6 personer i varje grupp så alla har tid och utrymme att 

hinna prata. Det är bra att ha med en arrangör i varje smågrupp som kan ha som 

uppgift att vara med som moderator. Där fördelar hen ordet så att alla får prata, 

introducerar diskussionsfrågorna och ser till att gruppen hinner diskutera igenom allt 

innehåll och inte fastnar på vägen. 

Om ni har delat upp er i smågrupper kan det vara idé att ta sista halvtimmen på 

studiecirkeln åt att återsamlas i helgrupp och där låta varje smågrupp presentera kort 

vad de diskuterat, så att alla får ta del av varandras tankar. 

Ta gärna de sista 5-10 minuterna för att ha en gemensam utvärdering med alla 

deltagare. Enklast är att ta en runda och låta alla säga vad de tycker funkat bra och om 

något kunde gjorts annorlunda. Det kan också vara givande att avsluta med att låta alla 

berätta vad de tar med sig från cirkeltillfället, typ om de lärt sig något nytt eller ska 

fundera vidare på någon viss fråga.  På detta sätt sammanfattar man gemensamt vilka 

poänger man landat i med cirkeln. 

Tänk på att: 

- Den här studiecirkeln är till för att vi ska kollektivt ska kunna processa och förstå vår 

samtid (samt hur vi kan bygga motstånd), inte för att ge individer möjlighet att briljera 

med sin kunskap. Försök uppmuntra alla att dela med sig av det de vet på ett ödmjukt 

sätt och lyssna på andra. Läs gärna igenom texter om mötestekniker och 

härskartekniker och se till att alla beter sig korrekt mot sina kamrater. Det viktiga är 

inte att ”få rätt” utan att diskussionen utvecklar och för gruppen framåt. 

- Den kunskap vi själva besitter från våra erfarenheter är det mest värdefulla vi har. 

Det viktigaste är att vi tar tillvara på och lyfter denna enorma resurs, inte att plugga in 

forskning eller ideologiska texter. 



 


