
 

Hur vet jag vilken typ av verksamhet jag ska välja?  

Studiecirkel  

En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Lite olika exempel på studiecirklar är 

bokcirkel, hantverkscirkel, samhällscirkel, språkcirkel eller ett band som spelar musik.  

Det som krävs för att starta en studiecirkel är att:  

• ni är minst tre och max tjugo deltagare  

• har minst tre träffar  

• sammanlagt minst nio studietimmar (a´ 45 minuter)  

• max fyra studietimmar per sammankomst  

• max tre sammankomster per vecka  

• deltagarna ska vara 13 år eller äldre  

 

I studiecirkeln ska ni ha en plan för vad ni ska göra i cirkeln och vilket material ni vill 

använda er av. Studiecirklar kan ske fysiskt eller helt/delvis på distans.  

Ni måste vara tre godkända deltagare varje sammankomst, och alla måste ha varit på plats 

någon av de tre första träffarna. Utse någon av er i studiecirkeln till cirkelledare.  
 

Kulturprogram  

Kulturprogram avses verksamhet som framförs inför eller tillsammans med publik. 

Kulturprogram ska bidra till delaktighet, upplevelse och eftertanke.  

• Ett kulturprogram ska vara minst 30 minuter.  

• Kulturprogram framförs inför eller tillsammans med minst 5 deltagare utöver 

rapporteringsansvarige.  

• Kulturprogram ska rikta sig till personer som är 13 år eller äldre.  

• Kulturprogram ska utannonseras i förväg.  

 

Vad kan räknas som kulturprogram?  

• föreläsning  

• teater  

• sång  

• musik  

• dans  

• dramatisk framställning  

• filmvisning  

• utställning  

 

Tvärkulturellt arrangemang är ett arrangemang som innefattar flera av de ovanstående 

kulturformerna.  

  



  

Annan folkbildningsverksamhet  

I annan folkbildningsverksamhet kan du genomföra verksamhet i friare former. 

Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre och genomföras tätare än 

i studiecirklar. Antalet sammankomster kan vara en eller flera. Deltagarna kan vara fler än i 

studiecirkeln.  

Det som krävs för att starta en annan folkbildningsgruppverksamhet är att:  

• deltagarna ska vara sex år eller äldre  

• ni är minst tre deltagare  

• har minst en träff a´45 minuter  

 

Ni ska ha en plan för vad ni ska göra i och vilket material ni vill använda er av. Annan 

folkbildningsverksamhet kan ske fysiskt eller helt/delvis på distans.  
 

Svenska från dag 1  

Verksamhet med inriktning för att hjälpa med initiala språkkunskaper i svenska. Svenska från 

dag 1 är särskild satsning med inriktning på två målgrupper; dels asylsökande oavsett 

boendeform och dels personer som har fått uppehållstillstånd och fortfarande bor kvar i 

Migrationsverkets anläggningsboende.  

Deltagarna i denna verksamhet har primärt LMA-nummer istället för personnummer eller 

samordningsnummer.  

Inom verksamhetsformen så finns det möjligheter att ingå i kategorin Studiecirkel alternativt 

Annan folkbildningsverksamhet enligt informationen ovan.  

Det finns ett extra fält, Ålderskategori som komplettering till LMA. Ålderskategori som 

majoriteten av deltagarna tillhör. 


