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STUDIEHANDLEDNING

Läs och Res

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG
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Globalkoll
Ta också chansen att koppla upp er via www.globalkoll.abf.se
(ABF:s nya nya hemsida för global verksamhet).
Därifrån hittar ni också en Lärgemenskap i ABF:s community, 
där vi bland annat ska underlätta för er, som har intresse för 
samma land, att mötas över cirkelgränserna.
  

Läs och Res  
ABF har tagit fram en studieplan som vill stimulera till ett resande 
med mening, utifrån arbetarrörelsens övertygelse om att det är vi  
människor som tillsammans skapar vår värld.

Möten och samtal är våra främsta metoder för förändring. Så låt oss  
mötas och samtala och lära tillsammans!  

ABF och våra många medlemsorganisationer har samarbetspartners 
i många delar av världen, låt oss utnyttja alla dessa kontakter till att 
låta allt fler delta i en global kompetenshöjning för förändring
En annan värld är möjlig!

Detta är en studiecirkel upplagd som ett förslag på !- trä2ar under ett 
år att genomföras lokalt. Om deltagarna befinner sig på olika orter 
kan cirkeln bedrivas i ett cirkelrum på nätet istället, men man fortsätter 
att planera cirkeln i olika kapitel, som olika trä2ar och vi föreslår att 
varje cirkelträ2 beräknas pågå två veckor med 3 studietimmar vardera, 
dvs totalt 34 studietimmar. Ett administrativt påpekande: Bara de 
som deltar i rummet på nätet under dessa två veckor tillsammans med 
de andra, kan noteras som deltagare.
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Inför första trä2en: 
Cirkelledaren  (eller någon annan) bör ta med något visuellt  om landet, första 
gången, i syfte att skapa ytterligare nyfikenhet och stimulera förväntningarna.

 

CIRKELTRÄFF 1

Välkommen, presentation av  
studiecirkeln, syfte
•  Presentation av deltagarna och cirkelledaren och varför ni deltar i just den här 

cirkeln.

•  Planering av cirkelns arbete.  Genomgång av material, komma överens om hur 
gruppen skriver dagbok, dvs noterar från vad som sker och beslutas varje trä2, 
samt vad o hur  ni  samlar artiklar o annat intressant material  i en pärm t ex. och 
förslagsvis i en konferens på nätet, som alla i cirkeln kan skriva o läsa i. (Om inte 
alla använder Internet, så måste ni hela tiden tänka på det ifall ni samlar info 
mellan sammankomsterna i en datakonferens, så att ni printar ut  summeringar 
till trä2arna.)

•  Nedan följer ett förslag till indelning av teman för de olika trä2arna, så att ni ska 
få med så många olika sidor av livet i landet som möjligt. Beroende på gruppens 
intressen lägger ni till kapitel eller utökar lämpligt kapitel så att era speciella in-
tresseområden får den tid de behöver. Detta behöver ni inte bestämma med en 
gång, utan vänta gärna tills alla kommit i gång och  funderat lite över arbetet i 
cirkeln och resan. Välj gärna från gång till gång, vilket kapitel ni ska ägna er åt 
nästa gång. Var i så fall extra noga med att se till så de som inte kan vara med på 
en trä2 ändå kan följa arbetet, och vet vad som förväntas till nästa trä2.

•  Fundera tillsammans över när det kan bli lämpligt att göra resan. Ungefär hur 
mycket pengar måste man avsätta (för resa, boende, uppehälle, transporter, studie-
besökskostnader, vaccinationer, visum mm?) Samtala om möjligheterna att söka 
resebidrag, för unga deltagare t ex från Olof Palmes minnesfond.  Finns det an-
dra möjligheter? När måste deltagarna bestämma sig för om de ska resa? Hur 
och vem ska boka biljetter. Deltagarna själva eller gruppbokning? Och vad inne-
bär det.

•  Ska ni bo på en ort och göra utflykter och studiebesök därifrån, eller ska ni resa 
inom landet? 

•  Samtala om vilka personer det finns i vår närhet som har erfarenheter, kunska-
per om landet, som vi är intresserade av. Vilka av dem kan inbjudas till cirkeln? 
Vilka kan dela med sig på annats sätt?

•  Dela ut Landfakta från Utrikespolitiska institutet till alla: karta, befolkning, geo-
grafi, religion, politisk struktur, historia, kultur, försörjning,

  Fördjupningsmaterial för den som vill t ex: CIA. Global monitoring report från 
FN = uppföljning av milleniemålen. (se Materialtips sist i denna pdf.) Första 
trä2en ska vara överskådlig genomgång, spara och skriv upp fördjupningsfrå-
gor som dyker upp, och stoppa in dem i lämpligt kapitel, tills ni kommer dit.

•  Om cirkelledaren skriver minnesanteckningar från första trä2en, så fördela den 
uppgiften för kommande trä2ar, med almanackorna framme, så att deltagarna 
skriver in cirkelträ2arna och när de själva ska ansvara för minnesanteckningarna.

•  Avsluta trä2en med att titta på nästa trä2s rubrik. Vad är ni nyfikna på? Fördela 
att ta reda på uppgifter/eller sökandet efter olika källmaterial.

Mellan sammankomsterna:  
Gör hemuppgifterna som ni kommer överens om.
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CIRKELTRÄFF 2

Historia, kultur, religion, säkerhet och fred
• Läs kapitlen med ovanstående rubriker  i Upi’s Landmaterial.

•  Kolla om någon av de svenska biståndsorganisationerna (Ramorganisationerna: 
t ex Palmecentret, LO-TCOs biståndsnämnd, SHIA, Forum Syd) har projekt i lan-
det och därmed har skrivit Landanalyser. Dessa ger en utmärkt bild av landet.

•  Men undersök också via bibioteket om det finns författare från ert land (eller 
grannländer som påminner om ert land)som skrivit böcker som ni kan få tag på. 
Via skönlitteraturen kan vi ibland få den bästa förståelsen.

•  Diskutera hur historien, kulturen, religionen har påverkat  amhället  och vardags-
livet som det ser ut idag?

•  Fundera på om ni har kontakter i landet som kan hjälpa er att belysa detta kapi-
tels frågor utförligare när ni är där.  

•  Vilka frågor skulle ni vilja veta mer om? Hur kan ni söka lämpliga studiebesök för 
dessa ämnesområden? Börja göra gemensamma noteringar inför planeringen av 
resan, om vad ni skulle vilja besöka/vad ni skulle vilja fråga, vilka ni skulle vilja 
trä2a.  Fördela arbetet med att undersöka möjliga studiebesök  och kontakter och 
eventuella resor  och  boende inom landet om det krävs, kontinuerligt under hela 
cirkelns gång, så växer programmet fram. Var beredda på att ni får göra ändring-
ar o prioritetringar efter hand. 

•  Avsluta trä2en med att titta på nästa trä2s rubrik. Vad är ni nyfikna på? Fördela 
att ta reda på uppgifter/eller sökandet efter olika källmaterial.

Mellan sammankomsterna:  
Gör hemuppgifterna som ni kommer överens om.
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CIRKELTRÄFF 3

Demokratiska rättigheter
 Vilka fakta har ni hittat?   
•  Vad visar de om t ex yttrandefrihet, organisationsrätt, rättsväsendet, fria val, kor-

rup tion, kvinnor, barn, arbetsliv, minoriteter? 
•  Vilka minoritetsgrupper finns i landet och vilka rättigheter har/saknar dessa? 

Hur ser olika individers möjligheter att påverka sina liv ut? Vilken makt har man? 
•  Vilka organisationer – politiska och andra – finns som engagerar sig i demorati-

frågor? 

 Fördjupningsmaterial: Palmecentrets och LO-TCO:s hemsidor och landinfo. 

•  Dagstidningarna i landet bör ni kolla in och läsa under cirkelns gång, och disku-
tera hur de olika tidningarnas värderingar lyser igenom i vad de skriver. Vem 
äger o vem styr radio – och Tv-stationer i landet?

•  Fundera på om ni har kontakter i landet som kan hjälpa er att belysa detta kapi-
tels frågor utförligare när ni är där.  Vilka frågor skulle ni vilja veta mer om? Hur 
kan ni söka lämpliga studiebesök för dessa ämnesområden? Fortsätt fördela kon-
taktuppgifter inför programplaneringen och resan, mellan er.

•  Börja göra gemensamma noteringar inför planeringen av resan, om vad ni skulle 
vilja besöka/vad ni skulle vilja fråga, vilka ni skulle vilja trä2a. 

•  Avsluta trä2en med att titta på nästa trä2s rubrik. Vad är ni nyfikna på? Fördela 
att ta reda på uppgifter/eller sökandet efter olika källmaterial.

Mellan sammankomsterna:  
Gör hemuppgifterna som ni kommer överens om.



7

+." /0( 1'"

CIRKELTRÄFF 4

Utbildning
Grunden för ett lands utveckling är dess utbildningsnivå
• Redovisa och diskutera vad ni hittat om dagens ämne.

•  Hur ser utbildningssystemet ut, vilka omfattas /inte? Hur är det med läs- och skriv-
 kunnigheten? Med yrkesutbildningar, universitet och forskning, förskolor ? Hur 
långt har landet kommit i uppfyllandet av milleniemålen, ”Utbildning för alla”? 
Vilka är hindren för barns skolgång?

  Fördjupningsmaterial: Gap-minder och Milleniemålet: Education for all,  Global 
monitoring report.

•  Fundera på om ni har kontakter i landet som kan hjälpa er att belysa detta kapitels 
frågor utförligare när ni är där.  Vilka frågor skulle ni vilja veta mer om? Hur kan 
ni söka lämpliga studiebesök för dessa ämnesområden? Fortsätt fördela kon-
taktuppgifter inför programplaneringen och resan mellan er. Börja göra gemen-
samma noteringar inför planeringen av resan, om vad ni skulle vilja besöka/vad 
ni skulle vilja fråga, vilka ni skulle vilja trä2a.

•  Avsluta trä2en med att titta på nästa trä2s rubrik. Vad är ni nyfikna på? Fördela 
att ta reda på uppgifter/eller sökandet efter olika källmaterial

Mellan sammankomsterna:  
Gör hemuppgifterna som ni kommer överens om.
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CIRKELTRÄFF 5

Hälsa
•   De uppgifter ni hittat vad säger de om hälsotillståndet i landet? Vilka är de van-

ligaste sjukdomarna? Vad visar Gap-minder? 

•  Titta på Gap-minder tillsammans om medellivslängd, barnafödande, barn- och 
mödra dödlighet, jämför  intressanta variabler och ev. med andra länder.

•  Jämför gärna med Sverige historiskt. Undersök vilka faktorer som är viktigast i 
arbetet för en bättre folkhälsa? Mer detaljerade uppgifter finns på Human Deve-
lopmentReport (FN).

• Diskutera: Hur påverkar Hiv/Aids och andra sjukdomar vardagslivet i landet?  

•  Fundera på om ni har kontakter i landet som kan hjälpa er att belysa detta kapi-
tels frågor utförligare när ni är där. Vilka frågor skulle ni vilja veta mer om? Hur 
kan ni söka lämpliga studiebesök för dessa ämnesområden? Fortsätt fördela 
kontaktuppgifter inför programplaneringen och resan mellan er.

•  Börja göra gemensamma noteringar inför planeringen av resan, om vad ni skulle 
vilja besöka/vad ni skulle vilja fråga, vilka ni skulle vilja trä2a. 

•  Avsluta trä2en med att titta på nästa trä2s rubrik. Vad är ni nyfikna på? Fördela 
att ta reda på uppgifter/eller sökandet efter olika källmaterial

Mellan sammankomsterna:  
Gör hemuppgifterna som ni kommer överens om.

CIRKELTRÄFF 6

Kvinnors och mäns jämställdhet 
•  Kvinnors rättigheter, enligt lagen och enligt tradition/religion.  

Hur ser det ut i arbetslivet, familjen, politiken ?  
Vad görs i landet för öka/minska jämställdheten?   
Vilka organisationer är aktiva i dessa frågor?

•  Fundera på om ni t ex har kontakter från  landet som kan hjälpa er att belysa 
detta kapitels frågor utförligare.

•  Vilka frågor skulle ni vilja veta mer om? Hur kan ni söka lämpliga studiebesök 
för dessa ämnesområden? Fortsätt fördela  kontaktuppgifter inför 
programplaner ingen och resan mellan er.

•  Börja göra gemensamma noteringar inför planeringen av resan, om vad ni skul-
le vilja besöka/vad ni skulle vilja fråga, vilka ni skulle vilja trä2a. 

•  Avsluta trä2en med att titta på nästa trä2s rubrik. Vad är ni nyfikna på? Fördela 
att ta reda på uppgifter/eller sökandet efter olika källmaterial

Mellan sammankomsterna:  
Gör hemuppgifterna som ni kommer överens om.
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CIRKELTRÄFF 7

Vem äger, vem nyttjar?  
Finns någon politisk plan?
•  Vad har vi fått fram angående:

 Kommunikationer: kollektivt, säkerhet, vägar, telenät? 

 Energi: Vilka energikällor finns, vilken energi  importeras/exporteras,

 Vatten, avlopp: Vad finns, var i  stad/land , kvalitén? Hur tas avlopp om hand?

 Sophantering: Hur fungerar den? Återvinning?

 Mat: Vad produceras och hur ? Hur ser matsäkerheten ut? Vilka har vilken 
 tillgång? 

 Skogs- och jordbruk: procentuelluell fördelning av markanvändningen till skog, 
 odlad mark, städer? Hur sköts/utvecklas skogen ?  

 Vilka resurser finns? Vad hotas, vad saknas?

 Hur påverkar klimatförändringarna landet?

•  Fundera på om ni har kontakter i landet som kan hjälpa er att belysa detta kapi-
tels frågor utförligare när ni är där.  Vilka frågor skulle ni vilja veta mer om? 
Hur kan ni söka lämpliga studiebesök för dessa ämnesområden? Fortsätt förde-
la kontaktuppgifter inför programplaneringen och resan mellan er. Börja göra 
gemensamma noteringar inför planeringen av resan, om vad ni skulle vilja  
besöka, vad ni skulle vilja fråga , vilka ni skulle vilja trä2a. 

•  Avsluta trä2en med att titta på nästa trä2s rubrik. Vad är ni nyfikna på? Fördela 
att ta reda på uppgifter/eller sökandet efter olika källmaterial.

Mellan sammankomsterna:  
Gör hemuppgifterna som ni kommer överens om.

CIRKELTRÄFF 8

Ekonomi
•  Arbetsliv och näringar: Hur ser det ut med formell och informell sektor, 

löneläge? Hur ser det ut med fackföreningar?

 Handel: Import/Exportvaror, vilka länder handlar man med?
 BNI:  ppp= ? Utlandsskuld? Fördelningen mellan fattiga och rika ? 
 Finns det en plan för fattigdomsbekämpning?

  Bistånd: Får/ger landet bistånd? Till vem ger landet  bistånd eller  varifrån får 
landet bistånd? (t ex.World bank, IMF, SIDA?)

  Microlån har blivit ett sätt att stimulera bildandet av små företag främst bland 
kvinnor. Kan ni hitta exempel i landet?

 Finns det svenska projekt i landet? Vilka?

   Hur stor andel av befolkningen lever på mindre än !,-6 dollar /dag (dvs är  
extremt fattiga)?

 Korruption: På vilka områden är korruption ett stort problem?

•  Fundera på om ni har kontakter i landet som kan hjälpa er att belysa detta kapi-
tels frågor utförligare när ni är där.  Vilka frågor skulle ni vilja veta mer om? Hur 
kan ni söka lämpliga studiebesök för dessa ämnesområden? Fortsätt fördela kon-
taktuppgifter inför programplaneringen och resan mellan er. Börja göra gemen-
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samma noteringar inför planeringen av resan, om vad ni skulle vilja besöka/vad 
ni skulle vilja fråga, vilka ni skulle vilja trä2a. 

•  Avsluta trä2en med att titta på nästa trä2s rubrik. Vad är ni nyfikna på? Fördela 
att ta reda på uppgifter/eller sökandet efter olika källmaterial

Mellan sammankomsterna:  
Gör hemuppgifterna som ni kommer överens om.
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CIRKELTRÄFF 9

Resan
Program, studiebesöksplanering och ansvarsfördelning
•   Gå igenom era noteringar från samtliga trä2ar,  Vilka  studiebesök är klara?

•  Diskutera vilka frågor ni vill ha beslysta, på de olika  studiebesöken. Säkert  
behöver ni göra prioriteringar, om ni har olika intresseområden kanske ni kan 
dela upp er i mindre grupper någon dag? för att hinna med era prioriteringar.

OBS! Ni behöver mer omställningstid och avkoppling än ni tror mellan besöken, 
för att resan ska bli en positiv helhetsupplevelse. 

•  Kolla in Palmecentrets och ev. den egna organisationens uppförandekod vid  
resor. Vad innebär det för oss?

•  Kolla upp era försäkringar och se till att ni har en lista med kontaktuppgifter till 
närmast anhörig som inte följer med på resan.

•  Kolla upp hälsofrågor, finns det några oklarheter? Ge gärna någon i ansvar att 
ha ett lite större reseapotek, så inte alla har med sig allt.

•  Diskutera hur ni ska dokumentera resan och i vilka syften? Hur och vilka vill ni 
informera när ni kommer hem?

•  För att inte alla ska agera dokumentatörer istället för deltagare på studiebesö-
ken, bör ni fördela uppgifterna att dokumentera vid de olika studiebesöken.

CIRKELTRÄFF 10

Reseförberedelser  

Dags för kontroll:
•  Det är bra att kontakta alla ni bokat studiebesök hos innan avresa och likaså när 

ni anlänt till landet i fråga. Mycket kan ha hänt sedan ni kom överens om  
besöket, någon kan ha bytt jobb, organisationen kanske har flyttat, de/dem ni 
ska trä2a kan ha fått förhinder etc. Det är inte alltid självklart att de kontaktar 
er om något hänt.

•  Kontrollera också att allt boende är bokat och ring gärna före avresan och  
bekräfta att ni kommer och kolla att datumen är rätt. Stäm av att alla arbets-
uppgifter som ni fördelat mellan er inför resan är avrapporterade.

• Kontrollera att transporterna är klara.

•  Gör en lista med adresser, telefonnummer och datum till alla ställen ni ska bo 
på som ni kan lämna till någon närstående hemma. Det är skönt för dem där 
hemma att veta var ni är och att de kan nå er även om mobilen inte fungerar.

•  Gör en deltagarlista med personnummer och namn samt närstående att kon-
takta om något skulle hända er. Lämna den på ABF-avdelningen. Ni kan också 
maila deltagarlista och boendeförteckning till ambassaden i landet ni reser till. 
Inget ska förhoppningsvis hända, men om... är det bra med dessa listor.

•  Kolla vilken teknik ni har med er, att den fungerar på plats med ström osv. och 
kilovikter som är tillåtet på ert flyg, och om det behövs ta reda på vad övervikt 
kostar.

• Kollla av hur ni har det med valutor och kontanter under resan.

Lycklig resa!  
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Liten checklista  
för cirklar och föreningar  
på resande fot
För att få ut så mycket som möjligt av en resa är det viktigt att  
dokumentera de intryck vi får och vad vi lär oss under resans 
gång. Vi vill också kunna arbeta vidare med det vi lärt oss när vi 
kommer hem. För att göra en bra dokumentation är det viktigt 
att tänka på några saker:

•  Börja med att gå tillbaka till syftet med resan. Varför reser vi och vad vill 
vi ha reda på? Utgå sedan från svaret på frågan i er dokumentation.

•  Skriv dagbok! Skriv lite varje dag istället att spara allt till slutet. När ni 
reser i grupp är det viktigt att flera skriver dagbok för att få så många per-
spektiv med som möjligt. Diskutera igenom era intryck med varandra 
också under resans gång för att få ut mer av det ni upplevt.

•  Fotografera mycket. Med dagens digitalkameror gör det inget att vissa 
bilder blir dåliga. Det går bra att rensa i bildmaterialet i efterhand. Däre-
mot kan det vara bra att ha med extra batterier och minneskort så att vi 
inte missar några fina bilder. Ta hellre spontana bilder som fångar verk-
ligheten än uppställda gruppbilder. Anteckna samtidigt som ni fotografe-
rar för att inte glömma vad det är på bilderna.

•  Spara gärna andra ”minnen” från resan som exempelvis biljetter, bro-
schyrer och annat och klistra in det i dagboken. Det kan vara bra att ha för 
att illustrera upplevelserna efter resan.

•  Fortsätt dokumentationen när ni kommer hem och följ upp. Prata om 
vad ni sett och upplevt. Fick vi svar på våra frågor? Fick några oväntade 
nya kunskaper, eller var det något som vi inte fick svar på?

•  Skriv ett sammanfattande dokument och klistra in bilder som illustrerar 
texten. Den sammanfattade dokumentationen är bra att ha som inspira-
tion för andra. Både för att locka andra föreningar och grupper att resa ut 
i världen och möta nya människor och ställa nya frågor. Men även för att 
inspirera flera att dokumentera sin verksamhet i ord och bild. ABF vill ha 
del av dokumentationen för att visa vad man kan göra i föreningen eller i 
en cirkel och hur detta kan dokumenteras. Men framför allt ska ni i grup-
pen ha dokumenten för att visa och sprida er verksamhet. 

•  Fundera på hur ni kan sprida det ni lärt er och det ni gjort. Skriv, eller 
ring gärna till lokala media innan ni gör en resa eller annat större arrang-
emang för att se om det finns intresse för att visa er verksamhet. Kanske 
vill lokaltidningen göra ett reportage när ni kommer tillbaka. Dessutom 
är all spännande dokumentation varmt välkommen på ABF NSS hemsida. 
Kontakta hanna.schubert@abf.se om det.

Lycka till!
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CIRKELTRÄFF 11

Träff under resans gång
Planera gärna en sammankomst under vistelsen i landet, där ni kollar av så att ni  
besvarar de frågor ni hade med er och följer upp era resonemang från tidigare cirkel-
trä2ar, samt checkar av att dokumentrandet fungerar.

CIRKELTRÄFF 12

Hemma igen
Sen ska ni ha planerat in datum för minst en uppföljande trä2 i cirkeln när ni kommer 
hem. Ha gärna också inplanerade möten där ni ska berätta om era intryck från resan i 
föreningar eller på öppna möten. Kanske ni rent av ska göra en liten utställning? Eller 
reportage på någon hemsida  eller i en tidningsartikel? Eller lägga upp filmer på ABF-
live eller U-tube? 
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Tips på material att använda i cirkeln:
ABF:s nya grundstudiecirkelmaterial för internationella frågor: Världsbiten, en pdf 
som hämtas utan kostnad  från ABFs webb-shop på www.abf.se

Gapminder och TED-föreläsningarna kopplade till detta. Här kan ni undersöka ert 
land statistiskt i jämförelse med andra och förändring genom åren.  
Ni kan också välja variabler att samköra!     
www.gapminder.org

Globala organisationer: 
www.worldbank.org 
www.ilo.org
www.unaids.org
www.un.org/womenwatch

A dollar a day = www.thinkquest.org

SIDA-material finns på www.sida.se
Några av SIDA:s ramorganisationer hittar ni på: www.palmecenter.se
http://www.lotcobistand.org/
www.forumsyd.org
SHIA www.shia.se

Andra  svenska organisationer: www.rfsl.se 

Länderfakta från utrikespolitiska institutet hittar ni på www.ui.se
från CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/index.html

Human Development Report (FN)  http://hdr.undp.org/en/

Human Development Index (FN)
http://hdr.undp.org/en/statistics/

Unescos rapporter bl a om EFA, Education for all, hittar ni på:
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/
efareport/
PGU m m hittar ni på www.regeringen.se

Fler lästips kommer du att hitta på www.globalkoll.abf.se
Därifrån kan du delta i den Lärgemenskap som ska starta i en ABF Community för 
internationellt engagerade i ABF. Kanske startar fler cirklar om ert land i ABF någon-
stans  i Sverige och då kan ni stimulera varandras lärande  här!

Studieplanen är framtagen av ABFs internationella veteraner, http://abfveteraner.se
Grafisk form & foto: Gra2oto 
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