
Aktivt hopp
– att möta vår tids utmaningar utan att bli galen

Inspirationsmaterial för studiecirklar



Att starta en studiecirkel
Grattis till ett bra beslut – att starta en 
studiecirkel! Att mötas i en cirkel, för att berätta 
historier och diskutera viktiga frågor, är något 
människor har gjort sedan urminnes tider, ofta 
runt en lägereld. I Sverige har vi också en lång 
tradition av just studiecirkelformen, att 
samlas kring ett skriftligt (eller muntligt) 
material för att reflektera tillsammans utifrån det 
man läser (eller lyssnar på). 

Kanske har du/ni tidigare erfarenheter som 
ledare av studie- eller samtalscirklar, kanske 
inte. Det behöver inte spela någon roll. En sådan 
här cirkel behöver inte nödvändigtvis en ledare, 
även om somliga uppskattar att en eller flera 
deltagare tar lite extra ansvar för strukturen och 
det i vissa av övningarna kan vara bra om någon 
läser in sig i förväg och leder dem, eftersom de 
kan vara ganska djupgående. En möjlighet är att 
ni deltagare turas om att leda cirkeln. 

Det går fint att starta en cirkel tillsammans med 
några vänner och bekanta, men det kan också 
fungera bra att samla en grupp människor som 
inte känner varandra. En del personer tycker till 
och med att det är bättre att inte möta de andra 
deltagarna i sina vanliga sammanhang, att här 
träffa människor som man inte har en relation 
med sedan tidigare. Skulle man ha svårt att få 
ihop tillräckligt med deltagare för att det ska 
kännas meningsfullt att ha fysiska träffar finns 
också möjligheten att köra studiecirkeln online. 
Sensus har digitala verktyg som man kan få 
tillgång till som studiecirkel.  

Ett sätt att jobba med en studiecirkel är att 
använda sig av s.k.”delning”, där man turas om 
att reflektera utifrån olika frågor/teman. Man kan 
använda en talpinne eller något annat föremål 
som skickas runt från deltagare till deltagare. 

När den som har pinnen pratar lyssnar övriga i 
cirkeln utan att avbryta, kommentera eller 
värdera det som sägs. 

Det här innebär att man ser till att alla i cirkeln 
får talutrymme, så det är ett väldigt demokratiskt 
sätt att arbeta. Vill man kan man också använda 
en klocka för att dela upp tiden mellan deltagar-
na så att alla får lika mycket tid till sitt förfogan-
de. 

Självklart går det också bra att bara diskutera 
som vanligt, men det kan vara bra att tänka på 
att försöka se till att alla får komma till tals – vi 
människor har ju en tendens att ta olika mycket 
plats i sociala sammanhang. Vill ni ha fler exem-
pel på hur man kan jobba med olika samtals-
modeller finns det massor av tips i Sensus 
Metodbank. Där kan du också beställa Metod-
boken i tryckt form. 

Oavsett hur ni väljer att jobba i cirkeln kan det 
vara bra att börja med att landa tillsammans, 
exempelvis i en kort gemensam meditation (i 
tystnad, till musik eller till en guidad meditation, 
t.ex. från Insight Timer) och/eller genom en liten 
incheckningsrunda där var och en mycket kort 
berättar om var hen befinner sig i livet just nu, 
exempelvis vilka viktiga tankar och känslor man 
bär på för närvarande, generellt eller i förhållan-
de till cirkelns tema. Kanske vill man också av-
sluta cirkelträffen med en kort utchecknings-
runda där var och en exempelvis säger ett ord 
eller en mening om hur det känns just nu eller 
vad man tar med sig från dagens träff. 

Något som är viktigt att komma ihåg är att allt 
som sägs i cirkeln stannar där, vilket innebär att 
man inte för något vidare till en tredje part – och 
inte heller tar upp ett ämne som någon har delat 
i cirkeln vid ett senare tillfälle, i alla fall inte utan 
att först fråga personen om det är okej. Den 
som har delat något personligt eller känsligt i 
gruppen kanske inte vill prata om detta när man 
råkar mötas vid grönsaksdisken i affären. 



Det upplägg som presenteras här nedan bygger 
på fem träffar à 1,5–2 timmar, men självklart kan 
man lägga upp cirkeln på annat vis, med färre 
eller fler träffar. För varje träff ges exempel på 
två typer av aktiviteter, dels några övningar från 
boken, dels några reflektionsfrågor att funde-
ra över under läsningen av boken och (i mån 
av tid) diskutera vid träffarna (i vanliga samtal 
eller delningsrundor). Många av övningarna kan 
göras på flera olika sätt. De guidade meditatio-
nerna finns även inspelade här att lyssna till om 
ni alla vill kunna delta i stället för att någon av er 
läser dem. I vissa fall kan det vara fint med en 
delningsrunda efter en övning/meditation för att 
kunna ta del av varandras upplevelser.

För de flesta träffarna finns det mer material än 
vad man hinner med under ett par timmar, men 
tanken är att ni tillsammans väljer ut det som 
verkar mest intressant och användbart (antingen 
innan cirkeln har startat, vid första träffen eller 
inför varje träff). 

Vill man kan deltagarna också göra uppgifter 
mellan träffarna (utöver att läsa relevanta kapitel 
i boken), exempelvis använda guidade medita-
tioner eller fundera över reflektionsfrågor. Hur 
ofta och när man träffas kan antingen bestäm-
mas i förväg eller tillsammans med deltagarna. 
Ett tips kan vara att ge lite extra tid mellan träff 
2 och 3 (om ni följer upplägget som föreslås 
nedan), eftersom det är mer text att läsa till den 
tredje träffen än till övriga träffar. Det är också 
viktigt att ha högt i tak och en öppen dialog 
kring cirkelns upplägg så att alla kan trivas och 
har möjlighet att vara med och påverka.  

Till sist, längst bak i boken finns en rad tips på 
böcker och webbplatser för den som är 
intresserad av lära sig mer och gå vidare på 
något sätt. Kanske vill ni exempelvis starta eller 
engagera er i en befintlig omställningsgrupp 
som jobbar praktiskt i lokalsamhället, om ni inte 
redan gör det? 

 
Träff 1: INTRODUKTION och DEL ETT (a)
Att läsa: Förord, Inledning och kapitel 1 (Tre berättelser om vår tid) – s. 11–53

Introduktion: Presentation och planering:

• Vilka är vi som deltar i cirkeln? För tips på presentationsövningar, se Metodboken/Metod-
banken som nämns ovan. 

• Vad har vi för syfte (och eventuella mål) med cirkeln? Hur djupt vill vi gå? Detta kan  
exempelvis påverka valet av aktiviteter – en del av övningarna kan vara känslomässigt be-
rörande (hjärta), medan reflektionsfrågorna oftare rör sig på ett tankemässigt plan (hjärna). 

• Hur vill vi lägga upp arbetet i studiecirkeln? Ska någon/några vara ansvarig(a)? Ska vi  
planera innehåll och struktur för träffarna i förväg eller längs vägen? 

Vad behöver gruppen för att cirkeln ska fungera bra? Behöver vi göra några tydliga överens-
kommelser?



Frågor för reflektion och/eller diskussion:

Hur har du påverkats av viktiga händelser i Sverige och världen på senare år, exempelvis 
de som nämns i förordet (finanskrisen 2008, krig i Afrika och Mellanöstern, stora flykting-
strömmar, den torra sommaren 2018 och Greta Thunbergs Fridays For Future-rörelse) eller 
Coronakrisen? (Här kan ni välja att gå igenom de olika händelserna, en i taget, eller att låta 
deltagarna välja ut något som har påverkat dem extra mycket)?

Vad tänker du när du läser beskrivningen av vad aktivt hopp är och hur det skiljer sig från 
vanligt hopp? Hur skulle du själv beskriva det här begreppet för någon som aldrig har hört 
talas om det? Finns det områden i ditt eget liv där du tror att du skulle ha nytta av att 
praktisera aktivt hopp? 

Försök hitta exempel på hur de tre olika berättelserna (Business as Usual, Det stora sönder-
fallet och Den stora omställningen) tar sig uttryck i ditt liv. I vilken av dem tillbringar du mest 
tid/tankeutrymme? Skulle du vilja/kunna/behöva göra förändringar inom ett eller flera 
områden av ditt liv för att kunna lägga mer fokus på den tredje berättelsen, Den stora omställ-
ningen?  

I boken beskrivs tre dimensioner av Den stora omställningen. Finns det någon av dessa som 
tilltalar dig särskilt, något som du känner dig extra intresserad av att utforska vidare och 
kanske skulle kunna tänka dig att engagera dig i (om du inte redan har gjort det)?

 
Träff 2: DEL ETT (b)
Att läsa: kapitel 2 (Att lita på spiralen), kapitel 3 (Att utgå från tacksamhet) och 
kapitel 4 (Att hedra vår smärta för världen) – s. 54–106

Övningar från boken: 

• Träna din tacksamhet (s. 63–64) – guidad meditation 

• Oavslutade meningar om tacksamhet (s. 68–69) kan göras som skriftlig övning eller  
muntligt i par 

• Tacka det som håller dig levande (s. 76) – görs individuellt på hemmaplan 

• Oavslutade meningar om oro (s. 95–96) – görs muntligt i par 

• Andas igenom (s. 97–99) – guidad meditation 

• Ge oron form (s. 103) – kräver tillgång till papper och färgpennor eller kritor (eller något 
annat kreativt material, t.ex. lera eller tidningar, saxar och lim) 

• Ett personligt livsröse (s. 104) – görs utomhus, antingen individuellt på hemmaplan eller till-
sammans i gruppen (i det senare fallet kan man exempelvis bygga ett litet gemensamt röse 
av stenar eller andra saker man hittar i naturen) 

• En skriftlig övning eller meditation kan med fördel följas av en delningsrunda om vilka tan-
kar och/eller känslor aktiviteten väckte hos deltagarna.



Frågor för reflektion och/eller diskussion:

Vilka tankar väcker idén om att utgå från tacksamhet hos dig? Har du själv provat någon form 
av tacksamhetsträning, t.ex. att skriva tacksamhetsdagbok? Hur har det i så fall fungerat? Om 
inte, skulle du vara villig att pröva – varför/varför inte?

”Att träna sin tacksamhet handlar bland annat om att bli bättre på att uppmärksamma och 
värdesätta förmåner som vi tidigare inte har lagt märke till.” skriver Macy och Johnstone (s. 
74). Vilka privilegier (och annat värt att vara tacksam över) tar du lätt för givna i ditt liv? Vad 
händer i dig om du uppmärksammar dem? 

Av de sju olika typer av motstånd mot att engagera sig i den stora omställningen som beskrivs 
i boken (s. 82–87), vilken eller vilka känner du själv igen dig i (eller har upplevt tidigare)? Har 
du i något fall tagit dig förbi motståndet, och hur har det i så fall gått till?

 
Träff 3: DEL TVÅ

Att läsa: kapitel 5 (En vidgad identitetsuppfattning), kapitel 6 (Ett nytt per-
spektiv på makt), kapitel 7 (En starkare gemenskap) och kapitel 8 (Ett större 
tidsperspektiv) – s. 111–196

• Övningar från boken: 

• Vem är du? och Vad händer genom mig? (s. 114–115) – kan göras som skriftlig övning eller 
muntligt i par 

• Ett brev från Moder Jord (s. 146) – skriftlig övning  

• Oavslutade meningar om att hämta kraft (s. 147) – kan göras som skriftlig övning eller 
• muntligt i par/delningsrunda 

• Ett brev från den sjunde generationen (s. 194) – skriftlig övning  

• Ett brev till framtiden (s. 195–196) – görs muntligt i par 

• Den här delen av boken innehåller några av de mest centrala övningarna (såsom Ett brev 
från Moder jord och Ett brev till framtiden). Det kan därför vara en god idé att under träf-
fen framförallt använda tiden till att fokusera på övningarna och gärna dela med sig av de 
tankar och/eller känslor som väcks i en eller flera delningsrundor. Reflektionsfrågorna kan 
användas i mån av tid (eller bara individuellt under läsningen av kapitlen). 



Frågor för reflektion och/eller diskussion:

Vilka tankar väcker idén om ett vidgat perspektiv på självet – att vi alla är en del av en större 
helhet – hos dig? Finns det tillfällen då du har upplevt den känslan tydligare än vanligt?

Vilka tankar väcker profetian om Shambalakrigaren hos dig?

Hur tänker du kring makt efter att ha läst kapitel 6? Hur tror du att världen skulle se ut om vi 
förändrade den traditionella synen på makt?

Hur tänker du kring de olika nivåerna av gemenskap som beskrivs på s. 158–171? Känner du 
samhörighet med de här olika formerna?

Har ditt perspektiv på tid förändrats efter att du har läst kapitel 8? Hur tror du att världen 
skulle se ut om vi oftare tillämpade det vidgade tidsperspektiv som boken beskriver?

 
Träff 4: DEL TRE (a)

Att läsa: kapitel 9 (En inspirerande vision) och kapitel 10 (Att våga tro att det 
är möjligt) – s. 201–244

Övningar från boken:

• Inspirera varandra (s. 216) – kan göras skriftligt eller muntligt som en delningsrunda 

• Identifiera mål och resurser (s. 243–244) – görs muntligt i par

Frågor för reflektion och/eller diskussion:

Hur ser din vision för en bättre värld ut, i stora drag och/eller i mer detalj, globalt och/eller 
lokalt? Vad vill du ska hända? 

Hur skulle det kunna ske? 

Vad kan du själv göra för att bidra till att visionen blir verklighet? (Se gärna övningen ”Kompe-
tens-isberget” i Metodboken/Metodbanken som nämns ovan.)

Vad finns det för likheter och skillnader mellan våra olika visioner?

Vilka tankar väcks hos dig när du läser Joanna Macys berättelser om sin mardröm (s. 213–214) 
och sin resa till Tibet (s. 220–226)? Kan du bli inspirerad av rädslor och utmaningar eller blir 
de snarare hinder för din inspiration? 



Vilken eller vilka av strategierna för att hantera tvivel (se s. 229–243) blir du mest inspirerad 
av?

De första tre punkterna kan också användas som utgångspunkt för en kreativ övning där 
deltagarna ritar, målar eller på annat sätt skapar en vision av sin drömvärld. Använd gärna den 
stegvisa modellen som beskrivs på s. 217–219. En sådan övning kan med fördel följas av en 
delningsrunda om vilka tankar och/eller känslor övningen väckte hos deltagarna.

 
Träff 5: DEL TRE (b)

Att läsa: kapitel 11 (Att bygga stödstrukturer), kapitel 12 (Att hålla energin och 
motivationen vid liv) och kapitel 13 (Att låta ovissheten bli en styrka) – s. 245–
286

Övningar: 

• Att rita en stödkarta (s. 249) – skriftlig övning 

• Hitta din kraftplats i naturen (s. 258) – görs individuellt på hemmaplan 

• Oavslutade meningar om energi och motivation (s. 262) – kan göras skriftligt eller muntligt 
i par 

• Reflektera över framgång och Fira framgången varje dag (s. 271–272) – kan göras skriftligt 
eller muntligt i par/som en delningsrunda 

• Kraften av hela världens goda gärningar (s. 274–275) – guidad meditation  

• Bodhisattva-perspektivet (s. 282–284) – guidad meditation, skriftlig övning eller muntligt i 
par

En skriftlig övning eller meditation kan med fördel följas av en delningsrunda om vilka tankar 
och/eller känslor aktiviteten väckte hos deltagarna

Frågor för reflektion och/eller diskussion:

Vilka stödstrukturer har du omkring dig redan idag?

Vilka stödstrukturer kan vi skapa tillsammans, om vi exempelvis skulle jobba vidare 
tillsammans efter cirkelns slut? 

I kapitel 13 beskrivs hur vi kan använda ovissheten som en styrka. Vilka tankar väcker detta 
hos dig? Finns det områden i ditt liv där ovissheten kan användas som en drivkraft på det sätt 
som beskrivs i boken? 

Vilka är de viktigaste tankarna du tar med dig från boken som helhet? Hur tror du att de kan 
påverka dig och ditt liv i framtiden?
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