Fyra till sex träffar

Välkommen till förlagets studieplan till Inflytandeguiden. Den här
studieplanen ger förslag på hur ni kan lägga upp en studiecirkel med fyra
träffar. Det går förstås bra att ändra upplägget och ha fler träffar, exempelvis
om ni vill spela Inflytandespelet Gräv! flera gånger eller om ni vill ha mer
tid för att gå igenom de tio tipsen. Efterdiskussionen till spelet är dock ett
måste; den är helt avgörande för hela processen.
Inflytandeguiden är ett verktyg för förändringsarbete. Du kan öppna
lådan och sätta igång direkt. Den här handledningen ger tips på hur en
studiecirkel om Inflytandeguiden kan se ut. Det finns förstås också andra
arbetssätt ni kan använda er av än just studiecirkel.
Den stora fördelen med upplägget som studiecirkel är att ni då kan
samarbeta med ett studieförbund. Studieförbunden får statligt bidrag för
de studietimmar ni rapporterar in. I gengäld brukar de därför tillhandahålla
lokaler och köpa in studiematerialet till cirkeldeltagarna. Ni behöver inte
vara medlem i ett studieförbund för att kunna hålla ett cirkel i samarbete
med det.
Inför första träffen utser ni en cirkelledare. Cirkelledaren är den som håller
i trådarna och är även spelledare under första träffen.
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Inflytandeguiden är till för dig som vill utveckla din organisation genom
att öka medlemsinflytandet. Den presenterar metoder för inflytandearbete
och ger dig inspiration och idéer för hur din organisation kan bli mer
öppen och demokratisk. Fokus ligger på ungas deltagande, men du kan
även använda den för andra grupper. Du får konkreta tips och kan ta
del av erfarenheter från organisationer som har varit med och utvecklat
Inflytandeguiden.
Inflytandeguiden är en bok med ett spel som tillbehör. Tillsammans utgör
de ett kraftfullt verktyg för alla som vill ge sig i kast med inflytandefrågor.
Inflytandespelet Gräv! lyfter frågor om samarbete, ledarskap och
gruppdynamik på ett lustfyllt sätt.
Författarna Anna Edlund och Erika Lindqvist har lång erfarenhet av att
öka ungas inflytande i ideella organisationer. Inflytandeguiden är utgiven
av förlaget Trinambai och är resultatet av flera års utvecklingsarbete hos
ax – Amatörkulturens samrådsgrupp och Sverok.

Beställ Inflytandeguiden här:

www.trinambai.se
Om ni samarbetar med ett studieförbund köper detta in
Inflytandeguiden åt er.

Första träffen består av två delar: först spelar ni Inflytandespelet Gräv!,
sedan har ni en efterdiskussion. Ni hittar spelreglerna i boken. Cirkelledaren
är spelledaren. Det underlättar om spelledaren har läst igenom spelreglerna
i förväg så att hen kan förklara dem för de andra deltagarna.
Det är efterdiskussionen som gör spelet till ett verktyg för organisationsutveckling. Att ta exempel från spelet och jämföra dessa med verkliga situationer hjälper er att se organisationen från olika vinklar och diskutera den
med spelet som utgångspunkt. Därför är det viktigt att ni har tillräckligt
med tid (minst 20 minuter) för efterdiskussionen. Ett sätt att säkerställa
detta kan vara att spela med tidsgräns: om inte kaninerna har lyckats vinna
efter 20 minuter vinner räven.
Efterdiskussionen kan genomföras på två olika sätt. Antingen väljer ni
tillsammans vilka frågor ni ska fokusera på, eller så har cirkelledaren
förberett och valt ut frågor som är extra relevanta för gruppen. Ni hittar
diskussionsfrågorna på sidorna XX till XXII i boken.
Ett generellt råd är att börja med att diskutera spelet, så att ni får prata av
er om vad ni precis har upplevt, och sedan gå vidare med att prata om
organisationen. Ni väljer de frågor som känns mest relevanta för er, och om
det uppstår situationer i spelet som ni vill lyfta, men som inte faller inom
ramen för det föreslagna diskussionsfrågorna, går det naturligtvis bra att
hitta på egna!
Gör anteckningar under efterdiskussionen och ta med dem till andra
träffen.
Inför nästa träff: Alla deltagare läser kapitlet Utgångspunkter (sidorna
11–14). Varje deltagare läser ett eller två av de tio tipsen. Kom överens
i gruppen om hur ni ska fördela dem.

Inled träffen med en runda där var och en delar med sig av en reflektion om
kapitlet Utgångspunkter. Om ni inte vill arbeta med ungdomsinflytande utan
med exempelvis patient-, medlems-, boende- eller medborgarinflytande
diskuterar ni dessutom hur ni kan anpassa utgångspunkterna till er
verksamhet.
Sedan presenterar varje deltagare det eller de tips hen har förberedd.
Diskutera vilka av de tio tipsen som är mest relevanta för er. När ni känner
att ni har diskuterat klart skriver ni upp tipsen på en tavla eller på ett
blädderblock. Sedan får varje deltagare placera ut tre pluppar på de tips
hen vill prioritera. De två tips som får mest pluppar vinner och det är dessa
ni jobbar vidare med nästa gång.
Inför nästa gång: Alla deltagare läser sidorna 63–73 i kapitlet Skapa
en handlingsplan.
Alternativt upplägg: Dela upp de tio tipsen på två träffar.

Under tredje träffen går ni igenom Steg 1 (kartläggning) och Steg 2
(idégenerering) i kapitlet Skapa en handlingsplan. Fokusera på de tips
ni har valt på förra träffen och följ instruktionerna i boken. Spara alla
anteckningar – de kommer ni att behöva nästa gång.

Inför nästa gång: Alla deltagare läser sidorna 74–77 i kapitlet Skapa
en handlingsplan.

Alternativt upplägg: Dela upp Steg 1 (kartläggning) och Steg 2
(idégenerering) på två träffar.

Den fjärde och sista träffen handlar om att få ner handlingsplanen på
pappret. Följ instruktionerna till Steg 3 (konkretisering) på sidorna 74–77 i
boken.
På nästa sida hittar ni en mall till handlingsplanen som ni kan fylla i.

Det här är en studiehandledning från Trinambai.
Trinambai är ett förlag och ett kunskapsföretag. Vi ger ut böcker,
håller utbildningar och gör analyser. De expertområden vi
brinner för är demokrati, hållbar utveckling, entreprenörskap
samt engagemang och organisering.
Läs mer om hur vi kan utveckla din organisation på

www.trinambai.se.
Där kan du även köpa våra böcker och utbildningsmaterial.
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