
Oppbygging av et aktivistnettverk
Deltakerne skal lære hvordan sosiale nettverk kan benyttes for å fremme
påvirkningsarbeid. Deltakerne kommer også til å lære hvordan de kan utvikle
nettbasert innhold for å spre informasjon om en sak de er opptatt av.



Bruk av menneskelige sosiale nettverk til å påvirke

Del én

Fortell elevene dine

Det er et berømt uttrykk som lyder: «Det er ikke hva du vet. Det er hvem du
kjenner.» Selv om dette ikke er 100 % riktig (kunnskap er også utrolig viktig!), er det
en nyttig påminnelse om hvor viktig det er å ha et nettverk.

Enten du leter etter en jobb eller prøver å drive idrett på et høyere nivå, kan et godt
nettverk skaffe deg kontakter som kan hjelpe deg med å nå målene dine. Påvirkning
fungerer på akkurat samme måte. Jo større og bedre nettverk vi har av folk vi
kjenner, desto lettere blir det å skape forandring i samfunnet vårt.

Fra familiemedlemmer og venner til lærere, trenere og lagledere kjenner vi allerede
flere mennesker enn vi tror, spesielt når vi inkluderer venner av venner og utvider
nettverket utover de som står oss nærmest. Disse personene kan være utmerkede
ressurser for å nå målene våre.

Det er mange mennesker vi kanskje ikke kjenner ennå, som kan hjelpe oss med å
nå målene våre. Sosiale medier og Internett generelt representerer andre måter å
møte mennesker på, som kan bidra med ferdigheter eller ressurser i
påvirkningsarbeidet vårt.

Del to

Bruk et lerret fremst i rommet til å vise et videoeksempel som passer til
dine/deltakernes lokale/regionale forhold for å vise eksempler på hvordan folk er
knyttet til hverandre gjennom sosiale nettverk, og hvordan vi kan dra nytte av disse
forbindelsene.

Spør elevene dine

Hvordan kan informasjon spres effektivt gjennom de eksisterende sosiale
nettverkene dine?

Hvordan kan vi bruke disse kontaktene for å fremme påvirkningsarbeid?

Fortell elevene dine

I den følgende aktiviteten skal du opprette en delbar nettbasert ressurs som
beskriver saken du bryr deg om. Ved å dele påvirkningsarbeidet ditt på nettet kan du
fortelle andre om hva du bryr deg om, og potensielt møte nye mennesker som kan
være i stand til å hjelpe deg i din innsats!



Oppgave

Del én

Fortell elevene dine

Opprett en delbar ressurs på nettet (for eksempel ved hjelp av Google Dokumenter,
en sosiale medier-plattform, en Wordpress-blogg, et nettsted på Neocities, en
lysbildefremvisning som bruker Scratch e.l.) om et problem du bryr deg om, hvor du

1. skriver en innledning som forklarer saken og hvorfor du mener den er viktig;

2. gir lenker til flere nettsteder (for eksempel en elektronisk artikkel) som handler
om saken;

3. oppgir tre personer som skriver, blogger, tweeter eller lager digitale medier-
innhold om denne saken. (Valgfritt: Hvis du ønsker, kan du skrive en tweet til
hver av disse personene, og fortelle dem om saken din og hva du vil oppnå.)

Klasseaktivitet

Gi deltakerne 30 minutter til å fullføre aktiviteten. Avhengig av tidsfordelingen kan du
i denne eller den andre gruppesamlingen be deltakerne om å dele ressursene sine
med den store gruppen og ha en 15-minutters diskusjon for å fremheve effektive
strategier.
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