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Välkommen till Sensus!  
Du kanske tillhör någon av de organisationer eller föreningar som  
Sensus samverkar med eller deltar i Sensus eget utbud. Du kanske sam-
ordnar en kör, leder en scoutgrupp, blivit utsedd kontaktperson för det 
lilla musikbandet eller håller kanske i en dansgrupp.

Folkbildning

När människor träffas uppstår nya idéer och nya insikter. Inte bara 
personer utan hela samhället utvecklas. Folkbildning handlar om alla 
människors rätt att utvecklas utifrån sina egna intressen och förmågor  
- utan krav på motprestation.

Folkbildningens kännetecken 

Fri och frivillig 
Verksamheten ska styras av sin egen idé och vara ett alternativ till de 
utbildningar som offentlig och privat sektor erbjuder. Deltagandet är 
frivilligt och deltagarna har själva valt ämne. 

Deltagarstyrd och formad av egna planer 
Deltagarna kan ha olika målsättningar med sitt deltagande. Det är vik-
tigt att tillsammans bestämma målet och sättet att nå dit. Alla deltagare 
har ett ansvar för gruppens arbete och lärande. 

Utgår från deltagarnas erfarenheter
Folkbildning bygger på människors tidigare erfarenheter och möjlig- 
heten att dela dem med andra. En viktig del i lärandet är att relatera nya 
kunskaper eller andras erfarenheter till det egna livet och egna tidigare 
kunskaper. 
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Om Sensus

Sensus lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. I det ingår 
att skapa mötesplatser för reflektion kring livets stora frågor, att bejaka 
mångfald, motarbeta diskriminering och att verka för en hållbar ut-
veckling både lokalt och globalt. Vi vill att dessa tre perspektiv, livs- 
frågor, mångfald och globala frågor, ska genomsyra all verksamhet.

Sensus har sitt ursprung i KFUK-KFUM´s studieförbund, Sveriges 
Kyrkliga Studieförbund och Tjänstemännens Bildningsverksamhet. 

Sensus...
• finns i hela Sverige. 
• har ca 14 000 ledare. 
• har över 150 000 personer som varje år 

deltar i verksamheten. 
• genomför över 1 miljon studiecirkel-

timmar varje år. 
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Studiecirkel
Studiecirkeln är en liten grupp människor som utifrån sina behov och 
intressen söker kunskap. I en studiecirkel ska det vara minst tre per- 
soner, inklusive ledaren, som träffas vid minst tre träffar och vid minst 
nio studietimmar. Varje studietimme är 45 minuter. Deltagarna ska vara 
13 år eller äldre. 

I annan folkbildningsverksamhet kan verksamheten vara lite friare, 
vilket öppnar upp för att prova nya former. Träffarna kan vara längre 
och genomföras tätare än i en studiecirkel. Antalet sammankomster kan 
vara en eller flera. Tre deltagare, inklusive ledaren, är minimum. Delta-
garna ska under verksamhetsåret fylla minst 6 år.

Hur startas en studiecirkel? 
Ta kontakt med Sensus och presentera er idé. Sensus behöver person-
uppgifter med namn, adress, telefonnummer, personnummer och gärna 
e-postadress till samtliga deltagare. Det går även bra att komplettera 
dessa uppgifter efter hand. Sensus behöver även veta datum, tider och 
var ni träffas. Innan verksamheten startar ska den godkännas av er kon-
taktperson på Sensus och ni ska vara överens om vilket stöd Sensus kan 
ge. 

Utse kontaktperson eller ledare
Utse den person som leder gruppen eller är kontaktperson gentemot 
Sensus.

Planera tillsammans, sätt mål och gör en plan
Tillsammans planerar gruppen verksamheten. En bra början kan vara 
att diskutera följande: 

• Vad vill deltagarna lära sig och veta mer om? 
• Vilka olika erfarenheter har deltagarna sedan tidigare? 

Det är viktigt att alla kommer till tals och att gruppen tar tillvara på var-
andras olika kunskaper och erfarenheter. Utifrån svaren kan ett gemen-
samt mål växa fram. Målet ska finnas med i den arbets- eller studieplan 
som lämnas till Sensus kontaktperson. 

Dessa frågeställningar kan vara ett stöd när ni tar fram er plan: 
• Vad vill ni uppnå, vilket mål har ni?
• Hur ser upplägget ut?
• Vilket studiematerial eller annat material ska ni använda? 
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Genomförande
Gruppen väljer själv upplägg och innehåll i studiecirkeln utifrån den  
arbets- eller studieplan som tagits fram. Sensus metodbank ger många 
bra tips på metoder och övningar. Metodbanken bygger på folk- 
bildningens människo- och kunskapssyn samt på Sensus pedagogik.

www.sensus.se/Var-pedagogik/Metodbanken 
 

Utvärdering och rapportering
I slutet av verksamheten är det bra att göra en utvärdering för att se hur 
det har gått med gruppens arbete och om gruppen nått målet. Det sista 
ni gör är att överlämna en underskriven närvarolista till Sensus eller 
signera er e-lista.

”Metodbanken bygger på folkbildningens människo- 
och kunskapssyn samt på Sensus pedagogik”

Kulturprogram
Kulturprogram är en öppen verksamhet, exempelvis en föreläsning, 
teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller 
utställning som framförs eller visas för publik. 

• Ett kulturprogram vänder sig till vuxna samt ungdomar  
från 13 år.

• Ett kulturprogram pågår i minst 30 minuter.
• Ett kulturprogram ska ha minst 5 personer i publiken.
• Sensus ska vara med i planeringen.
• Det ska framgå i annonser, affischer eller programblad att  

kulturprogrammet anordnas i samverkan med Sensus.  
Sensus logga finns att hämta på www.sensus.se/om-sensus

• Den person som representerar Sensus rapporterar antal  
deltagare, antal i publiken och hur många i publiken som är 
kvinnor.

• Ett kulturprogram kan ske på distans.
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Hur startas ett kulturprogram? 

Ta kontakt med Sensus och presentera er idé. Sensus behöver veta 
datum och tid för aktiviteten. Sensus ska godkänna kulturprogrammet 
och ni behöver vara överens om vilket stöd Sensus kan ge.

Utse kontaktperson eller ledare
Utse den person som leder kulturprogrammet eller är kontaktperson 
gentemot Sensus.

Planering
Kom ihåg att Sensus logotyp ska vara med på affischer, annonser eller 
programblad.

Anmälan
Kulturprogrammet måste registreras i förväg hos Sensus. Det kan göras 
genom att skicka affisch, programblad eller Facebookevent till din  
kontaktperson eller genom att fylla i och skicka in den blankett om 
föranmälan av kulturprogram. Efter er föranmälan skickas en kultur-
rapport till er som ska fyllas i efter det att kulturprogrammet har ge-
nomförts.

www.sensus.se/Starta-cirkel/Blanketter-for-foranmalan

Genomförande
Sensus representant ska finnas på plats vid kulturprogrammet. Pub- 
liken ska förstå att kulturprogrammet sker i samverkan med Sensus.

Rapportering
Kulturrapporten överlämnas till Sensus så snart som möjligt efter av-
slutat arrangemang. Fyll med bläck i antal deltagande, antal i publiken 
och hur många av dessa som är kvinnor. Skriv under blanketten som 
representant för Sensus. Bifoga annons, affisch eller programblad som 
visar att det är ett arrangemang som skett i samverkan med Sensus, om 
inte detta redan är gjort.

Läs mer om studiecirklar och kulturprogram på: 
www.sensus.se/Var-pedagogik
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Egna anteckningar
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