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Studieplan om radikalisering och våldsbejakande terrorism  
Hur kan Civilförsvarsförbundet bidra till att förebygga problemen? 
 
Allmänt om studiecirkeln 
 
Vad krävs för att starta studiecirkel?  
Minst tre deltagare som träffas minst tre gånger under minst nio timmar. En av deltagarna är 
ledare och ansvarar för kontakten med valt studieförbund och rapporterar er verksamhet på en 
närvarolista.  
 
Regler för studiecirklar  
Det finns vissa grundregler för studiecirklar som är bra att känna till. Reglerna finns därför att 
skattepengar subventionerar cirkelverksamheten. Det är viktigt att pengarna fördelas rättvist, och 
att de går till rätt ändamål.  
 
Allmänna regler  
En studiecirkel måste godkännas av valt studieförbund.  
Det ska finnas en nedskriven studieplan för vad ni ska göra i cirkeln. Ni finner ett förslag till den 
nedan. Varje cirkel ska ha en ledare som är godkänd av valt studieförbund.  
 
Deltagarna  
En studiecirkelträff måste ha minst tre deltagare, inklusive cirkelledaren.  
Alla deltagare måste vara 13 år eller äldre.  
Det finns ingen övre gräns för antal deltagare, men helst inte fler än tolv.  
 
Studiecirkelns längd  
En studiecirkel måste pågå minst nio studietimmar. En studietimme är 45 minuter.  
Ni måste träffas minst tre gånger. 
Ni får träffas högst tre gånger om fyra studietimmar i veckan. Alltså totalt max tolv studietimmar 
i veckan. En och samma cirkel får pågå max 480 studietimmar per år. Om mer än hälften av 
deltagarna kvarstår i gruppen kan de efter 480 timmar inte heller byta ämne för cirkeln eller 
övergå till verksamhet inom verksamhetsformen annan folkbildning.  
En studiecirkel kan vara enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och 
distansstudier eller helt och hållet på distans  
 
Deltagarlista  
Cirkellistan är en närvarolista som ska fyllas i vid varje cirkelträff. Efter cirkelns slut lämnas listan 
in till studieförbundet. Cirkellistan kan fyllas i digitalt eller på papper.  
Cirkellistan är grunden för de bidrag som stat och kommun ger till studieförbunden. På 
cirkellistan ska alla deltagares namn och personnummer finnas med. Skälet till det är att staten vill 
försäkra sig om att det är verkliga personer som deltar. Det har förekommit en del fusk med 
studiecirklar, vilket drabbar alla studieförbund.  
Det är viktigt att cirkellistan fylls i på rätt sätt, eftersom det är en juridisk handling. Som 
cirkelledare ansvarar du för detta. Om någon deltagare undrar över integritetsfrågor, kontakta valt 
studieförbund som kan lämna mer information om detta. 
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Studieplan för studiecirkel om radikalisering och våldsbejakande extremism 

Inledning 

Under den senaste tiden har vi drabbats av allt fler terror- och våldsdåd, såväl långt ifrån oss men 

också nära oss, i vår egen närmiljö. Våldsbejakande extremism och terrordåd skapar rädsla och 

oro i samhället och försvagar demokratin. Ett förebyggande arbete av våldsbejakande extremism 

berör hela samhället och det finns inte en aktör som kan hållas ansvarig för sådant arbete. 

Civilförsvarsförbundet har anledning och ansvar att fundera på vilken roll vi kan spela i arbetet 

för att stärka vårt demokratiska och öppna samhälle, förebygga terror och skydda medborgarna 

vid terrordåd. På förbundsstämman 2015 antog Civilförsvarsförbundet proposition P4 

Civilförsvarsförbundet och terrorism som ett led i arbetet att bidra till ett förebyggande av 

radikalisering och våldsbejakande extremism. Propositionen och tillhörande kunskapsbilaga 

fungerar som kunskapsbas för studiecirkeln. 

 

Cirkeln omfattar fyra träffar à 2.15 h och syftar till att öka kunskapen om radikalisering och 

våldsbejakande extremism samt bidra till lokala och regionala möten om problematiken för att 

kunna finna gemensamma lösningar.  

Träff 1 Vad innebär radikalisering och våldsbejakande extremism? Hur går det till när någon 

radikaliseras? Vilka olika typer av våldsbejakande extremism finns det? 

Vilken funktion har den nationella samordnaren? 

 

Kunskapsinhämtning  

Proposition 4 2015, www.civil.se 

Kunskapsbilagan till prop 4, www.civil.se 

Nationella samordnarens hemsida, www.samordnarenmotextremism.se 

Träff 2 Hur arbetar kommunen med förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande 

extremism? Finns det någon ansvarig i kommunen? Bjud in denne till en träff för att veta mer om 

arbetet. Vad anser lokala och regionala politiker om problematiken? Bjud in dessa till träffen. 

 

Kunskapsinhämtning 

Kommunens hemsida 

Nationella samordnaren mot extremism, www.nationellasamordnarenmotextremism.se 

Lokala politikernas och partiernas hemsidor 

Träff 3 Finns det ungdomar som radikaliserats på er ort? Hur skriver lokala media om 

radikalisering och våldsbejakande extremism i kommunen? Finns det föreningar som jobbar med 

frågan på något sätt? Bjud in till en träff. 

Kunskapsinhämtning 

Kommunens hemsida 

Lokala tidningar och radiokanaler 

Lokala föreningars hemsida 

 

http://www.civil.se/
http://www.samordnarenmotextremism.se/
http://www.nationellasamordnarenmotextremism.se/
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Träff 4 Vad kan Civilförsvarsförbundet göra för att förebygga? Kan vi arrangera infomöten, stöd 

till familjer som drabbas, projekt i samarbete med andra föreningar? 

 

Kunskapsinhämtning 

Civilförsvarsförbundet prop P4 

www.civil.se  

 

Nationella samordnaren mot extremism 

www.nationellasamordnarenmotextremism.se 

 

Utbildningsradion 

http://www.ur.se/Produkter/189631-UR-Samtiden-Ar-sociala-risker-ett-hot-mot-samhallet-Att-

forebygga-radikalisering-och-extremism 

 

Litteratur, källor 

 

Civilförsvarsförbundet 

www.civil.se 

 

Civilförsvarsförbundets proposition P4 2015 

Civilförsvarsförbundet och terrorismen 

http://www.civil.se/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/10/Civilförsvarsförbundet-och-

terrorismen.pdf 

 

Kunskapsbilaga 

http://www.civil.se/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/10/Civilförsvarsförbundet-och-

terrorismen-kunskapsbilaga.pdf 

Nationella samordnaren mot extremism 

http://www.samordnarenmotextremism.se/ 

 

Utbildningsradion 

http://www.ur.se/Produkter/189631-UR-Samtiden-Ar-sociala-risker-ett-hot-mot-samhallet-Att-

forebygga-radikalisering-och-extremism 

 

Frågor? 

Kontakta Yvonne Norrgård, yvonne.norrgard@civil.se 
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