
Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsam-
mans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Kultur, hållbar 
utveckling, musik eller natur & trädgård. Inget ämne är för litet eller 
för stort. 

Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela grup-
pens samlade kunskap. De frågeställningar som finns i studiemateri-
alet/studieplanen ska stimulera till diskussioner och samtal, men 
naturligtvis kan ni också diskutera andra frågor som kommer upp i 
gruppen. Vill du också starta en cirkel? Hör av dig till din lokala verk-
samhetsutvecklare. Alla kontaktuppgifter finns på www.nbv.se 

För att räknas som studiecirkel ska ni:

• vara minst tre deltagare och max 20, varje deltagare ska delta på 
minst tre träffar och på minst en av de tre första träffarna

• träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att till 
exempel träffas en gång per månad

• arbeta 1-4 studietimmar per träff, en studietimme är 45 min

• träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar

BLI VÄN MED TRAFIKEN  |  2



Studiecirkelledarens roll 
En viktig uppgift som cirkelledare är att se till att diskussionen häng-
er ihop med gruppens behov och målsättningen med cirkeln. De sam-
tal ni kommer att föra styrs av era behov. Vissa frågor och övningar 
kan kännas viktigare än andra och kommer att ta längre tid. Andra 
frågor kanske leder till angelägna stickspår som ni vill ägna tid åt. 

En annan viktig uppgift för cirkelledaren är att vara uppmärksam på 
att olika synpunkter kommer fram och att alla får komma till tals. 
När en grupp samlas för att söka nya kunskaper bör alla känna att 
de synpunkter man har tas tillvara och att de frågor man har kom-
mer upp i gruppen. En del grupper fungerar nästan “av sig själva”, 
men många grupper kan behöva stöd för att diskussionerna ska 
komma framåt och för att inte några ska dominera. 

Det är också studiecirkelledaren som håller kontakten med NBV. 

Vill du veta mera om att vara cirkelledare så har NBV ett utbildnings-
program där den första delen handlar om din roll som ledare. Mer 
information om utbildningarna får du via ditt NBV-kontor. 

Kontaktuppgifter till NBV finns på www.nbv.se 

NBV, Nykterhetsrörelsens Bild-

ningsverksamhet, bedriver folk-

bildningsverksamhet över hela 

Sverige. 

NBV är landets äldsta studie-

förbund med mer än 120 års 

erfarenhet av folkbildning.

NBV lägger särskild vikt vid 

frågor som handlar om nykter-

het, demokrati och föreningsliv.
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En studiecirkel om trafiksäkerhet
Varje år blir människor dödade och skadade i trafikolyckor i Sverige.  
Men trafikolyckorna har minskat mycket över tid. Trafiken i Sverige är 
bland de säkraste i världen. 

Sverige har arbetat mycket för att ingen människa ska skadas svårt 
eller dö när de kör bil, är ute och går, cyklar eller åker motorcykel. Det 
arbetet kallas för trafiksäkerhetsarbete. I grafen till höger kan du se 
utvecklingen av antalet dödade i den svenska trafiken. 

Det är totalt drygt 45 000 personer som dödats sedan 1960.

Sverige är ett av de länder där minst människor dödas eller skadas 
svårt i trafikolyckor. Det beror framförallt på att Sverige har arbetat 
mycket för att göra det så säkert som möjligt för dig när du åker bil, 
cyklar eller går. Det arbetet har gjort att antalet personer som förlorar 
livet i trafikolyckor har minskat mycket på 60 år. Från över 1 000 döda 
varje år till runt 200 personer per år. 

Nya idéer och förändringar har gjort att trafiken blivit säkrare. Ett 
exempel är att alla som åker i en bil måste använda bilbälte, för 
att minska skadorna vid en olycka. Ett annat viktigt exempel är när 
bilarna i Sverige började köra på höger sida av vägen, istället för på 
vänster sida. 
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