
Bygg ett nätverk av aktivister
Deltagarna får lära sig hur sociala nätverk kan användas för att främja viktiga frågor.
Deltagarna får också lära sig hur man tar fram webbinnehåll för att sprida information
om en viktig fråga.



Arbeta för en fråga med hjälp av mänskliga sociala
nätverk

Del ett

Berätta för dina elever

Det finns ett talesätt som lyder: ”Det handlar inte om vad du kan. Det handlar om
vem du känner.” Även om inte detta är sant till 100 % (dina kunskaper är också
viktiga!) så är det en bra påminnelse om betydelsen av nätverk.

Oavsett om du letar efter ett jobb eller vill nå nästa nivå i din idrott kan du få hjälp om
du har ett bra nätverk som kan presentera dig för rätt personer. Samma sak gäller
när du arbetar för en fråga. Ju större och bättre nätverk du har, desto lättare blir det
att åstadkomma förändringar.

Vi känner redan fler än vi tror, allt från släkt och vänner till lärare och
föreningsledare, särskilt om vi räknar in vänners vänner och blickar utanför våra allra
närmaste krets. De här personerna kan vara fantastiska resurser och hjälpa oss att
nå våra mål.

Det finns många som vi kanske inte känner än som kan hjälpa oss att nå våra mål.
Sociala medier och internet tillhandahåller andra sätt att få kontakt med sådana
personer som skulle kunna bidra med förmågor och resurser för att stöda vårt
arbete.

Del två

Visa en exempelvideo som passar dina deltagares lokala/regionala anknytning på en
storbildsskärm längst fram i rummet för att visa hur människor är sammanlänkade i
sociala nätverk och hur vi kan dra nytta av de kontakterna.

Fråga dina elever

Hur skulle vi kunna sprida information effektivt genom våra existerande sociala
nätverk?

Hur kan vi använda dessa kontakter för att främja viktiga frågor?

Berätta för dina elever

I följande aktivitet kommer du att skapa en delningsbar onlineresurs som beskriver
en fråga som är viktig för dig. Genom att dela sådana resurser online kan du berätta
för andra om den fråga du brinner för och kanske få kontakt med nya personer som
kan hjälpa dig!





Uppgift

Del ett

Berätta för dina elever

Skapa en delningsbar onlineresurs (t.ex. med Google Dokument, en social
medieplattform, en Wordpress-blogg, en webbplats på Neocities, ett bildspel i
Scratch) om en fråga som är viktig för dig, där du:

1. Skriver en introduktion som förklarar frågan och varför du tycker den är viktig.

2. Länkar till flera webbplatser (t.ex. onlineartiklar) som behandlar frågan.

3. Nämner tre personer som skriver, bloggar, twittrar eller skapar innehåll i digitala
medier om ämnet. (Valfritt: Skriv om möjligt en tweet till var och en av dessa
personer och berätta för dem om din fråga och vad du skulle vilja uppnå.)

Kursinteraktion

Ge deltagarna 30 minuter för att utföra aktiviteten. Om tiden tillåter kan du, antingen
under denna gruppsession eller nästa, be deltagarna att visa sina resurser för resten
av gruppen och använda 15 minuter till att diskutera vilka strategier som är effektiva.
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