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Medlemsutbildning
För medlemmar i IOGT-NTO
IOGT-NTO är inte vilken förening eller klubb som helst. Vi vill 
göra världen bättre genom att göra den mer demokratisk 
och solidarisk. Vi är övertygade om att vägen dit är kortare 
utan alkohol och andra droger. Vi består av engagerade 
medlemmar som har tagit ställning för att vara en del av 
lösningen istället för att vara en del av problemet. 

Denna kurs låter deltagarna fundera på sitt eget ställnings-
tagande, hur de ska agera som medlemmar och vilka 
möjligheter det finns att engagera sig. De får koll på hur 
organisationen fungerar och hur de tillsammans med den 
kan utföra stordåd med enkla medel. 

Denna introduktion är främst till för dig som är ledare för en 
utbildning eller tänker introducera utbildningen i form av 
folkbildning. Din roll är fantastiskt viktig. Det är du som delar 
med dig av din inspiration och din erfarenhet. Visst är fakta 
och kunskap bra - men det främsta målet med utbildningen 
är att inspirera medlemmar till engagemang. Vi vill ha fler 
engagerande, inspirerade, kunniga och debattvilliga 
medlemmar som påverkar världen omkring dem. 

Vi hoppas att detta material är till stöd för dig när du 
inspirerar en ny omgång medlemmar till stordåd!

Tack för din insats!

IOGT-NTO
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IGGIS är ett vanligt
smeknamn på en 
IOGT-NTO-medlem

Medlem i IOGT-NTO 
Detta ämnesområde av avsnitt i kursen handlar om 
dig som medlem. Du får en bild av ditt ställnings-
tagande, du får fundera på hur du kan använda ditt 
medlemskap i vardagen och slipa dina argument så 
att du blir tryggare i ditt medlemskap. Det finns även 
avsnitt som handlar om dina möjligheter till 
engagemang, hur du kan påverka i din vardag och 
hur du kan inspirera andra. 

Engagemang och organisation
IOGT-NTO är en ideell organisation som är en del av 
en folkrörelse. Det innebär att vårt arbete bygger på 
att det finns organiserade medlemmar som brinner 
och kämpar för samma saker. Samtidigt som de 
gemensamma drivkrafterna förenar, varierar det hur 
medlemmarna och föreningarna arbetar. Detta 
ämnesområde ger dig en inblick i hur IOGT-NTO är 
uppbyggt, var vi kommer ifrån och hur du är en del av 
helheten. Du får också en bild av bredden på vår 
verksamhet  och våra insatser.  

Ideologisk kamp
Som medlemmar i IOGT-NTO kämpar vi för en bättre 
värld. Vi vill att både Sverige och resten av världen 
ska bli mer demokratisk, rättvis, solidarisk och öppen. 
För att nå dit är alkohol och andra droger ett hinder. 
Därför lägger vi fokus på att ta diskussionen i just 
drogfrågan. I Sverige är alkoholen den drog som 
påverkar samhället mest vilket gör att vi lägger mest 
energi på den. Detta område av avsnitt ger dig 
grundläggande kunskap om vår inriktning, om den 
framgångsrika svenska alkoholpolitiken och hur 
starkt alkoholnormen påverkar samhället att dricka. 
Det finns även avsnitt om våra mål, hur vi påverkar 
och fördjupningar i drogfrågan.  

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

INTRODUKTIONFör att passa så många som möjligt kan många olika 
utbildningar skapas genom att kombinera olika avsnitt. 
Avsnitten är indelade i tre olika ämnesområden i två olika 
nivåer. Det finns färdiga förslag på några olika upplägg.
 

Materialets upplägg
Så här funkar utbildningen

Tre ämnesområden av avsnitt
Materialet är uppbyggt av avsnitt i tre olika ämnesområden. En komplett 
utbildning består som minst av de grundläggande avsnitten från alla tre 
ämnesområden. 

Olika nivåer
Varje område har avsnitt i två nivåer. De med 
numrering i ental är obligatoriska. De med 
tvåsiffriga tal används som fördjupning. 
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MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

INTRODUKTIONGenom att kombinera olika avsnitt kan utbildningar göras 
som passar så många som möjligt. Här hittar du några 
exempel på färdiga upplägg. De beskrivs kortfattat för att 
du ska få en överblick.

Exempel på kursupplägg
Olika sätt att använda materialet

Intensiv kurskväll
För en målgrupp som har ont om tid kan det vara effektivt att 
genomföra hela kursen på en kväll. Se kvällen som ett 
inspirerande smakprov. Det går att bygga ut med fler kvällar för 
de som blir intresserade. 

Endast de grundläggande avsnitten används. Textavsnitten 
presenteras av ledaren. Ett urval av diskussioner och övningar 
genomförs. Håll koll på tiden. Det är viktigt att alla tre ämnes-
områdena och de valda avsnitten hinns med. Låt övningarna få 
känslan av smakprov och bjud in till fler fördjupande tillfällen.

Ett tillfälle | 6-15 deltagare | tisdag/onsdag/torsdag | 18.30 - 21.00  

Intensiv kursdag
Denna variant är till för gruppen som vill hinna med kursen vid 
ett tillfälle. Under några timmar får du chansen att inspirera och 
skapa gemenskap med en grupp medlemmar. Använd lunchen 
som både ett sätt att locka deltagare och ett tillfälle att skapa 
relationer. Inspirera till fortsättning och fler aktiviteter.

Timmarna känns ganska långa vid planeringen. Men när 
gruppen kommer in i diskussioner och övningar går tiden fort. 
Håll koll på schemat så att alla delar hinns med. Presentera 
själv textavsnitten så att den delen blir effektiv. Fokusera på 
några utvalda diskussioner och övningar.  

Ett tillfälle | 6-15 deltagare | lördag/söndag/helgdag | 10.00-15.00

Tre kurskvällar
Här får du mer tid med deltagarna vilket gör att det går skapa 
en starkare gemenskap. Deltagarna får en rejäl grund för sitt 
medlemskap. Utnyttja möjligheten att bjuda in till fler träffar då 
de redan vant sig vid en tid. Ett förslag kan vara att ha kurskväll 
varannan vecka och föreningsaktivitet de andra veckorna. 

Här används lite fler avsnitt. Du kan hinna med att göra lite fler 
övningar och kan låta diskussionerna bli lite mer ingående. Se 
till att ha en fikapaus för att skapa ännu mer band till de 
deltagande medlemmarna

Tre tillfällen | 6-15 deltagare | tisdag/onsdag/torsdag | 18.30 - 21.00  

Avsnitt som ingår
Den mest komprimerade kursvarianten 
använder bara grundavsnitten. 

Avsnitt som ingår
Denna heldag använder grundavsnitten. Även 
någon fördjupning kan hinnas med. Har du 
kunskap om målgruppens intressen kan 
fördjupningarna väljas utefter det. 

Avsnitt som ingår
Denna kursvariant ger tid till både 
grundavsnitten och en del fördjupningar.

MEDLEM

MEDLEM

MEDLEM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4 11

11

11

11

4

4

4 11

11

ENGAGEMANG

ENGAGEMANG

ENGAGEMANG

KAMP

KAMP

KAMP

Kväll 1

Kväll 2

Kväll 3

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

INTRODUKTION

Studiecirkel
Att genomföra kursen som studiecirkel har många fördelar. 
Dels får gruppen tid att gå igenom material, diskussioner och 
övningar. Dels blir gruppen blir mer delaktig och får se värdet 
av folkbildning. En annan fördel är att gruppen lär sig träffas 
regelbundet. Ett utmärkt sätt att vänja deltagarna vid 
kontinuerlig verksamhet.

Med denna variant kan gruppen själv vara med och avgöra 
vilka avsnitt som ska användas och hur mycket tid som ska 
användas. Det viktiga är dock att de obligatoriska delarna finns 
med. Vi vill ju att alla medlemmar ska få chansen till samma 
grund. 

Varva gärna teoretiska träffar med aktiviteter eller studiebesök. 
Exempel kan vara att besöka en föreningsaktivitet, vara med 
på ett föreningsmöte eller besöka folkrörelsearkivet. Det går 
också att göra saker mellan träffarna som att läsa på om 
något, leta alkohoreklam eller söka upp lokal verksamhet. 

3-9 tillfällen | 5-7 deltagare | när det passar hela gruppen

Avsnitt som ingår
Denna kursvariant ger tid till både 
grundavsnitten och en del fördjupningar.
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En viktig ambition med medlemsutbildningen är att det är många 
som kan delta. Vi vill att så många som möjligt ska känna sig 
trygga med sitt medlemskap och kunna göra det mesta av det. 
Därför finns det flera olika sätt att använda materialet.

Tips för användning
Få ut det mesta av materialet

Vilka ska upplägget passa för?
Beroende på vilka som är tänkta att 
delta kan utbildningen se ut på 
olika sätt. Vissa medlemmar kan 
visa stort intresse och vill vara med 
på en heldag eller ett antal kvällar. 
Verkar de tänkta deltagarna ha ont 
om tid kan utbildningen kompri-
meras till en kväll. Om det första 
kvällspasset är inspirerande och det 
blir bra diskussioner går det att 
bygga ut med fler tillfällen. 

Även för medlemmar med stor 
erfarenhet kan det vara bra att få 
nya insikter, uppdaterad fakta och 
hålla samtalet i organisationen 
levande. Därför är utbildningen 
avsedd både för nya och för 

befintliga medlemmar. Ett bra sätt 
att få spännande diskussioner är att 
genomföra en utbildning med både 
nya och erfarna medlemmar.  

När är en bra tidpunkt?
Det är bra om en ny medlem får 
chansen att delta på utbildningen 
så snart som möjligt. På de sättet 
kan medlemmen snabbt bli en del 
av organisationen och av arbetet. 
Ett bra tips är att ha ett antal 
färdigplanerade utbildningar under 
året. Då är det enkelt att bjuda in en 
ny medlem direkt vid värvningen.

Vilken pedagogik passar bäst? 
Är tiden begränsad är det mest 

effektiva sättet att föreläsa. Detta 
kan också kännas tryggt för 
deltagare som tycker att det är 
jobbigt att uttrycka sig själva. Det 
bästa sättet att få deltagarna att ta 
till sig så mycket som möjligt är att 
de får själva får vara aktiva genom 
att fundera, diskutera, skapa saker 
och utmana sig själva. Målet är 
därför att utbildningen ska ha så 
liten del föreläsning eller envägs-
kommunikation som möjligt.

Utbildningsmaterialet är tänkt att 
fungera för olika former. Genom att 
göra en del egen bearbetning och 
planering finns det stora möjligheter 
att anpassa. Läs mer om det 
praktiska i avsnittet: Att använda 
materialet. 

HITTA 

NÄRMASTE 

NBV-KONTAKT

PÅ NBV.SE

Folkbildning i grupp

Kurspass med ledare
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Att utvecklas med folkbildning 
Folkbildning är det vanligaste sättet 
att utvecklas inom IOGT-NTO. Det 
är ett spännande sätt att lära sig 
saker och utvecklas som grupp. En 
grupp medlemmar kan på egen 
hand ta sig igenom utbildningen i 
form av studiecirkel eller annan 
folkbildning. Detta innebär att de 
själva bestämmer när och hur ofta 
de vill träffas. Det behövs ingen 
”lärare” utan idén är att gruppen 

själva utbyter tankar, erfarenheter 
och tar reda på saker själva. Ett bra 
tips är att ha en studiecirkel med 
både nya och lite mer erfarna 
medlemmar. 

Komma igång med folkbildning 
Ett första steg i att komma igång 
med folkbildning är att kontakta vårt 
studieförbund NBV (Nykterhets-
rörelsens Bildningsverksamhet). De 
hjälper gruppen med registrering, 

skaffa material, ordna lokal och att 
komma igång. 

Även om det inte finns en lärare har 
en studiecirkel en ledare. Denna är 
främst en person i gruppen men har 
lite extra ansvar för rapportering 
och kontakt med studieförbundet. 
Som stöd får ledaren ha ett inled-
ande samtal med studieförbundet. 
Vill gruppen kan flera i gruppen 
vara med på detta samtal så att 
flera har koll. 

Ett vanligt avsnitt
Själva utbildningsmaterialet består 
av en mängd avsnitt. Alla är olika 
men är uppbyggda på samma sätt. 

Rubrik och inledning
På avsnittets första sida finns en 
kort inledning. Oftast är denna en 
sammanfattning av avsnittet. Är du 
ledare för en kurs kan du använda 
denna introduktion för att kort 
beskriva det precis påbörjade 
passet. Arbetar gruppen som en 
studiecirkel kan någon läsa upp 
stycket.

Beskrivande texter
Delar av avsnittet består av text 
som innehåller fakta, resonemang, 
berättelser och annat. På vissa 
platser finns illustrationer som 
hjälper till att beskriva innehållet.

I en studiecirkel väljer deltagarna 
tillsammans om de ska turas om att 
läsa högt, läsa på egen hand eller 
om någon ska förbereda sig för att 
berätta om någon del inför 
kommande träff. Det hela blir mer 
levande om någon är lite mer påläst 
och kan beskriva med egna ord. 
Gruppen fyller på på med egna 
berättelser, fakta och uppfattningar. 

Naturligtvis är det viktigt att det 
som sägs är sant. Illustrationerna 
kan skrivas ut, ritas på en skrivtavla 
eller skapas på annat sätt. Ofta kan 
skapandet av en sådan illustration 
vara ett spännande sätt i sig själv 
att lära sig av. Ofta lär vi oss saker 
bättre när vi får kombinera syn, 
hörsel och fysisk aktivitet. Ett 
förslag är att skapa vissa illustra-
tioner som tavlor till lokalen.

Även den som är ledare för en 
utbildning kan välja mellan olika 

alternativ. Har ledaren koll på ämnet 
kan den beskriva del för del med 
egna ord. Det känns oftast mer 
naturligt att berätta med egna ord. 
Det går naturligtvis bra att fylla ut 
med mer fakta, beskrivningar och 
berättelser. För ledaren som vill att 
gruppen ska vara mer aktiv kan 
deltagarna få turas om att läsa eller 
berätta. Illustrationerna kan ritas på 
en skrivtavla, vara en del av en 
digital presentation eller visas med 
rekvisita. 

Diskussioner och uppgifter
Varje avsnitt innehåller också en del 
förslag på praktiska uppgifter och 
diskussionsfrågor. Det finns ganska 
många uppgifter. Ledaren av en 
utbildning får därför avgöra vilka 
som ska prioriteras eller om alla ska 
användas. Vissa av uppgifterna 
berör liknande innehåll. Den som 
leder får de bedöma vilken som 
passar gruppen och planeringen 
bäst. För att deltagarna ska ta till 
sig innehållet är det bra att använda 
så många praktiska delar som 
möjligt.

I en studiecirkel väljer gruppen själv 
vilka uppgifter som ska användas. 
Det går naturligtvis att komplettera 
med annan praktik. Det kan kanske 
passa med ett besök på någon 
aktivitet, i en förening eller något 
annat. Kanske går det att bjuda in 
externa föreläsare.
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En viktig ambition med medlemsutbildningen är att det är många 
som kan delta. Vi vill att så många som möjligt ska känna sig 
trygga med sitt medlemskap och kunna göra det mesta av det. 
Därför finns det flera olika sätt att använda materialet.

Tips för användning
Få ut det mesta av materialet

Vilka ska upplägget passa för?
Beroende på vilka som är tänkta att 
delta kan utbildningen se ut på 
olika sätt. Vissa medlemmar kan 
visa stort intresse och vill vara med 
på en heldag eller ett antal kvällar. 
Verkar de tänkta deltagarna ha ont 
om tid kan utbildningen kompri-
meras till en kväll. Om det första 
kvällspasset är inspirerande och det 
blir bra diskussioner går det att 
bygga ut med fler tillfällen. 

Även för medlemmar med stor 
erfarenhet kan det vara bra att få 
nya insikter, uppdaterad fakta och 
hålla samtalet i organisationen 
levande. Därför är utbildningen 
avsedd både för nya och för 

befintliga medlemmar. Ett bra sätt 
att få spännande diskussioner är att 
genomföra en utbildning med både 
nya och erfarna medlemmar.  

När är en bra tidpunkt?
Det är bra om en ny medlem får 
chansen att delta på utbildningen 
så snart som möjligt. På de sättet 
kan medlemmen snabbt bli en del 
av organisationen och av arbetet. 
Ett bra tips är att ha ett antal 
färdigplanerade utbildningar under 
året. Då är det enkelt att bjuda in en 
ny medlem direkt vid värvningen.

Vilken pedagogik passar bäst? 
Är tiden begränsad är det mest 

effektiva sättet att föreläsa. Detta 
kan också kännas tryggt för 
deltagare som tycker att det är 
jobbigt att uttrycka sig själva. Det 
bästa sättet att få deltagarna att ta 
till sig så mycket som möjligt är att 
de får själva får vara aktiva genom 
att fundera, diskutera, skapa saker 
och utmana sig själva. Målet är 
därför att utbildningen ska ha så 
liten del föreläsning eller envägs-
kommunikation som möjligt.

Utbildningsmaterialet är tänkt att 
fungera för olika former. Genom att 
göra en del egen bearbetning och 
planering finns det stora möjligheter 
att anpassa. Läs mer om det 
praktiska i avsnittet: Att använda 
materialet. 
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NBV-KONTAKT
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Att utvecklas med folkbildning 
Folkbildning är det vanligaste sättet 
att utvecklas inom IOGT-NTO. Det 
är ett spännande sätt att lära sig 
saker och utvecklas som grupp. En 
grupp medlemmar kan på egen 
hand ta sig igenom utbildningen i 
form av studiecirkel eller annan 
folkbildning. Detta innebär att de 
själva bestämmer när och hur ofta 
de vill träffas. Det behövs ingen 
”lärare” utan idén är att gruppen 

själva utbyter tankar, erfarenheter 
och tar reda på saker själva. Ett bra 
tips är att ha en studiecirkel med 
både nya och lite mer erfarna 
medlemmar. 

Komma igång med folkbildning 
Ett första steg i att komma igång 
med folkbildning är att kontakta vårt 
studieförbund NBV (Nykterhets-
rörelsens Bildningsverksamhet). De 
hjälper gruppen med registrering, 

skaffa material, ordna lokal och att 
komma igång. 

Även om det inte finns en lärare har 
en studiecirkel en ledare. Denna är 
främst en person i gruppen men har 
lite extra ansvar för rapportering 
och kontakt med studieförbundet. 
Som stöd får ledaren ha ett inled-
ande samtal med studieförbundet. 
Vill gruppen kan flera i gruppen 
vara med på detta samtal så att 
flera har koll. 

Ett vanligt avsnitt
Själva utbildningsmaterialet består 
av en mängd avsnitt. Alla är olika 
men är uppbyggda på samma sätt. 

Rubrik och inledning
På avsnittets första sida finns en 
kort inledning. Oftast är denna en 
sammanfattning av avsnittet. Är du 
ledare för en kurs kan du använda 
denna introduktion för att kort 
beskriva det precis påbörjade 
passet. Arbetar gruppen som en 
studiecirkel kan någon läsa upp 
stycket.

Beskrivande texter
Delar av avsnittet består av text 
som innehåller fakta, resonemang, 
berättelser och annat. På vissa 
platser finns illustrationer som 
hjälper till att beskriva innehållet.

I en studiecirkel väljer deltagarna 
tillsammans om de ska turas om att 
läsa högt, läsa på egen hand eller 
om någon ska förbereda sig för att 
berätta om någon del inför 
kommande träff. Det hela blir mer 
levande om någon är lite mer påläst 
och kan beskriva med egna ord. 
Gruppen fyller på på med egna 
berättelser, fakta och uppfattningar. 

Naturligtvis är det viktigt att det 
som sägs är sant. Illustrationerna 
kan skrivas ut, ritas på en skrivtavla 
eller skapas på annat sätt. Ofta kan 
skapandet av en sådan illustration 
vara ett spännande sätt i sig själv 
att lära sig av. Ofta lär vi oss saker 
bättre när vi får kombinera syn, 
hörsel och fysisk aktivitet. Ett 
förslag är att skapa vissa illustra-
tioner som tavlor till lokalen.

Även den som är ledare för en 
utbildning kan välja mellan olika 

alternativ. Har ledaren koll på ämnet 
kan den beskriva del för del med 
egna ord. Det känns oftast mer 
naturligt att berätta med egna ord. 
Det går naturligtvis bra att fylla ut 
med mer fakta, beskrivningar och 
berättelser. För ledaren som vill att 
gruppen ska vara mer aktiv kan 
deltagarna få turas om att läsa eller 
berätta. Illustrationerna kan ritas på 
en skrivtavla, vara en del av en 
digital presentation eller visas med 
rekvisita. 

Diskussioner och uppgifter
Varje avsnitt innehåller också en del 
förslag på praktiska uppgifter och 
diskussionsfrågor. Det finns ganska 
många uppgifter. Ledaren av en 
utbildning får därför avgöra vilka 
som ska prioriteras eller om alla ska 
användas. Vissa av uppgifterna 
berör liknande innehåll. Den som 
leder får de bedöma vilken som 
passar gruppen och planeringen 
bäst. För att deltagarna ska ta till 
sig innehållet är det bra att använda 
så många praktiska delar som 
möjligt.

I en studiecirkel väljer gruppen själv 
vilka uppgifter som ska användas. 
Det går naturligtvis att komplettera 
med annan praktik. Det kan kanske 
passa med ett besök på någon 
aktivitet, i en förening eller något 
annat. Kanske går det att bjuda in 
externa föreläsare.
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