
Förslag studiecirkelupplägg Opinionsbilda lokalt- så lyckas vi 
 
Det här är förslaget till studiecirkelupplägg bygger på fem träffar varav tre träffar innebär att man 
möts fysiskt och två att man möts på nätet så kallat flexibelt lärande. Träffarna på nätet innebär 
att man gör skriftliga inlägg kommenterar varandras inlägg och om man vill även chattar. Varje 
träff är planerad för tre studietimmar d.v.s. 2 timmar och 15 min.  
 
Materialet är flexibelt så det går också att ha fler träffar och mer tid till varje avsnitt eller ha färre 
fysiska träffar men fler träffar på nätet. Se detta som ett förslag men anpassa det till vad som 
passar just er grupp bäst. Beskrivning av övningarna finns under fliken övningar och mallar. 
Tiden är beräknad på att man är 4-6 personer i gruppen, är man fler tar övningarna längre tid och 
det är bra att man delar in sig i mindre grupper. 
 
 

Träff ett Hur startar man? (fysiskt möte) 

• Inledning presentation av deltagare, praktiska frågor (ca 15 min) 

• Se filmen Vad och varför tillsammans och samtala om följande frågor: 
Vad väcker filmen för tankar? 
Vad är opinionsbildning och påverkan för er? 
Om ni skulle opinionsbilda mer i vardagen, vad skulle ni säga och till vem? (ca 15 min) 

 

• Gå vidare och se filmen Opinionsbildning så börjar ni  

•  Samtala om följande frågor: 
Vad väcker filmen för tankar? 
Varför finns er förening och vilken skillnad vill ni göra? 
Med vilka skulle ni kunna samarbeta för att nå ut fler? (ca 20 min) 

 

• Gå vidare och se filmen Tänk stort och gör enkelt.  

• Samtala om följande frågor: 
Vad väcker filmen för tankar? 
Om ni vågade tänka stort, vad skulle ni vilja göra då? 
Vad kan ni göra idag som tar er ett steg närmare det målet? (ca 15 min) 

 

• Gör övningen Föreningens kall (ca 30 min) 
 

• Gå vidare med övningen Föreningens kärnbudskap (ca 30 min) 
 

• Avlutning, summera och utvärdera träffen (ca 10 min) 
 

  



 
 
 
Träff två Inspireras av andra (träff på nätet) 

• Se filmen Så gjorde vi och reflektera över följande frågor: 
Vad väcker filmen för tankar? 
Hur har ni arbetat med opinionsbildning hittills och vad skulle ni kunna göra mer av? 
Finns det några som ni tycker har lyckats och hur skulle ni kunna lära av dem? 

 

• Gå vidare och se filmen En informatör tänker högt och reflektera över följande frågor: 
Vilken är er organisations viktigaste uppgift? 
Vilka budskap vill ni nå ut med? 
Vilka kanaler och samarbeten kan ni använda för att lyckas? 

 

• Gå vidare och se filmen Samarbeta er till framgång och reflektera över följande frågor: 
Vad väcker filmen för tankar? 
Vilka aktörer skulle ni kunna samverka med för att nå ut med ert budskap? 
Vilka annorlunda samarbeten skulle kunna ge er mer uppmärksamhet? 
Skriv ner dina reflektioner över filmerna och dela med övriga deltagare (ca 1 timme)  

 

• Gör övningen Intervjua era förebilder enskilt eller bilda par. Skriv ner dina reflektioner 
efter intervjuerna och dela med övriga ca en timme och 15 min 

 
 

Träff tre Konkreta tips (träff på nätet) 

• Se filmen Fem tips inför pressmeddelandet 
 

• Gå vidare och se filmen Skriv en debattartikel 
 

• Skriv ett förslag på ett pressmeddelande eller en debattartikel. Dela med övriga och 
kommentera övriga deltagares texter.  
(ca 2 tim 15 min) 

 
 

Träff fyra Så lyckats vi (fysiskt möte) 

• Följ upp intervjuerna med förebilder (ca 50 min) 
 

• Följ upp förslagen till debattartiklar och pressmeddelanden. Bestäm hur ni går vidare med 
dessa. Behöver de utvecklas mer? Ska ni välja att skicka in någon? (ca 30 min) 
 

• Gå vidare och se filmen Så lyckat vi i sociala medier Samtala om följande frågor: (ca 20 
min) 

Vad väcker filmen för tankar? 
Vilka sociala medier är mest effektiva för att nå era målgrupper? 
Vilka fallgropar vill ni undvika? 

 

• Gå vidare och se filmen Så når ni ut till politiker. Samtala om följande frågor: (ca 20 
min) 



Vad väcker filmen för tankar? 
Vilka politiker är intresserade av era frågor? 
Vad behöver ni göra för att få till ett möte med dem? 

 

• Avslutning summera ihop och gör en kort utvärdering 15 min 
 

Träff fem Summera ihop och gör en handlingsplan (fysiskt möte) 

• Summera tillsammans ihop era förslag och idéer från varje träff. Gör med utgångspunkt i 
detta en handlingsplan för er förenings lokala opinionsbildningsarbete. Om ni vill använd 
er av tips om mål och uppföljning, tidsbudget och de mallar som finns under 
övningsfliken (ca1 timme och 50 min) 

 

• Utvärdera hela studiecirkeln tillsammans. (ca 25 min.) 


