Åtta steg för
samhällsförändring

Åtta steg för samhällsförändring

Åtta steg för samhällsförändring är framtaget inom scouting. Metoden
utgår ifrån Scouternas vision ”Unga som gör världen bättre”, målspår
och scoutmetoden. Att göra världen bättre handlar lika mycket om det
som är nära som det som är långt borta. Alla kan vi göra något för att
förbättra vår egen närmiljö, speciellt när vi jobbar tillsammans.
VEM HAR KOMMIT PÅ METODEN?
Det här är en metod som har används under många år inom Scouts och Guides i Rwanda, DR Kongo och Burundi under ett nätverk som heter Amahoro Amani. Scouterna har
länge varit en partner i det arbetet. Eftersom metoden varit så framgångsrik i Rwanda, DR
Kongo och Burundi vill vi använda metoden här i Sverige, så att även vi kan göra skillnad i
vårt samhälle. Det här materialet är framtaget med stöd av Folke Bernadotteakademin. Mer
information om Amahoro Amani finns i Scouternas aktivitetspaket Samhällsengagemang för
Äventyrare.

TILL VEM RIKTAR SIG MATERIALET?
Till dig som är scout och vill göra en skillnad i samhället du bor i, både i det lilla och det
stora. Metodens huvudmålgrupp är 15–25 åringar, men fungerar för både äldre och yngre
scouter.

VARFÖR GÖR VI DET HÄR?
Scouterna vill bidra till att skapa en bättre värld. Det är lätt att tänka att det betyder att vi vill
utrota fattigdom och skapa fred på jorden – och det stämmer. Scouterna är en fredsrörelse.
Lika viktigt är det att också tänka på vår närmiljö som vår omvärld. Alla kan vi göra något för
att förbättra vår närmiljö.

HUR FUNGERAR MATERIALET?
Materialet är uppbyggt så att det ska vara enkelt för er att använda det själva, eller med hjälp
av en ledare. Metoden är uppbyggd i åtta olika steg. Tillsammans tar ni ett steg i taget för
att lyckas med ert projekt. För varje steg finns det en eller flera övningar för att hjälpa er
på vägen. När ni arbetar med åtta steg för samhällsförändring så jobbar ni samtidigt med
målspåren förståelse för omvärlden, problemlösning, aktiv i gruppen, egna värderingar och
ledarskap. När det kommer till scoutmetoden så kommer ni att arbeta med patrullsystemet,
learning by doing och lokalt och globalt samhällsengagemang.
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HUR STOR SKA GRUPPEN VARA?
Det är helt upp till er hur stor gruppen är. Varje patrull kan ha varsitt projekt men det går
lika bra att jobba avdelningsvis, i utmanarlag eller Rover från olika kårer i ett gemensamt
projekt.

HUR STORT PROJEKT SKA VI GÖRA?
Metoden baseras på att göra projekt nära sin egen vardag. Gör hellre mindre projekt som ni
vet att ni kan lyckas med istället för att fastna i ett stort. Även små förändringar till det bättre
gör skillnad. Övningarna i metoden kommer att hjälpa er att ta reda på vad det är ni vill
förändra och hur. Vi tar ett steg i taget helt enkelt.

En viktig sak under projektets gång är att ni dokumenterar projektet så mycket ni bara kan.
Ta bilder, skriv loggbok, starta ett instagramkonto, gör en stor projektvägg där ni tejpar upp
allt. Då blir det lätt att komma ihåg vad och hur ni gjorde. Det blir också lättare att förklara
för andra vad ni gjort och varför ni gjorde det.

3

Åtta steg för samhällsförändring

EXEMPEL FRÅN SCOUTER:

”Unga människor
kände sig otrygga vid
tunnelbanestationen. Vi, ledare
och utmanare i kåren, började
vara där på eftermiddagar och
kvällar för att göra det
bättre för alla.”

”Jag och en kompis
skapade ett kalas för
alla barn som vanligtvis
inte blir bjudna eller
kan gå på kalas”

”Det är så
skräpigt på
lekparken att ingen
vill vara där.
Vi städade den!”

”Gatubelysningen
fungerade inte vid den
nybyggda stationen,
vi tjatade på kommunen
tills de ordnade det!”

”När den stora
flyktingvågen kom samlade
kåren snabbt ihop mat,
madrasser och annat nödvändigt
för att människor skulle få
någonstans att sova en natt,
och ett varmt mål mat.”
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ÖVNING: FRED – VAD ÄR DET?
Ibland är det svårt att tänka och prata om fred när det gäller Sverige. Men fred
handlar om så mycket mer än att inte vara i krig.

Syfte: Målet med övningen är att visa att fred är mer än bara motsatsen till konflikt. Det
kan vara samhällsproblem som kan skapa konflikter. Målet med övningen är också att visa
att små handlingar påverkar och har betydelse. Exempel: Att ledare och utmanare började
vara på en tunnelbanestation skapade trygghet för alla och det gjorde att otryggheten inte
fick växa sig större.
Material: Papper och penna om ni vill
Genomförande: Varje person tänker tyst för sig själv några minuter. Det kan vara bra att
ha skrivit upp frågorna på en tavla eller på ett papper så att alla kan se.
•
•
•
•

Vad är krig för dig?
Vad betyder fred för dig?
Vad betyder konflikt för dig?
Vad är demokrati för dig?

Nu kan de som vill dela med sig om sina tankar om varje fråga.
Det är viktigt att ni lyssnar på varandra och tillåter varandra att ha egna åsikter. Ge plats åt
varandra, tvinga ingen att dela med sig och värdera inte varandras svar.
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STEGEN I METODEN SER UT SÅ HÄR:

1

2

3

4

5

6

7

8

Dela med er

Utvärdera projektet

Genomför projektet med andra

Kom fram till en lösning och börja planera

Bestäm vad ni vill uppnå

Välj ett problem och fokusera på det

Identifiera problem

KOM IHÅG!
• Välj problem som är nära
• Gör bara det ni kan klara av
• Läs igenom alla steg innan ni börjar så att ni inte missar något viktigt
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STEG 1: IDENTIFIERA PROBLEM
Problem syns inte alltid – det kan göra att det är svårt att komma fram till ett problem att
välja att jobba med. Titta på din närmiljö – skola, arbetsplats, ställen där du rör dig varje
dag. Finns det några konflikter/problem som ni faktiskt kan hjälpa till med?
I det här steget så behöver ni inte bestämma vilket av era problem som ni ska jobba med, låt
era idéer flöda och värdera inget problem som viktigare än något annat.
Här nedan finns tre olika metoder som kan hjälpa er att identifiera problem, välj den metod
som passar er.

METOD: ”UTOPISK MÅLGESTALTNING” FRÅN WWW.UTFORSKASINNET.SE

Material: Något att rita på och pennor eller kritor.
Genomförande: Bestäm om varje person ska ha ett eget papper, om ni ska rita i par, eller
om ni tillsammans ska rita på ett riktigt stort papper eller whiteboard.
Det kan vara bra att sätta en klocka på kanske tio minuter. Det handlar inte om någon
teckningstävling – vill ni hellre skriva eller klippa och klistra, så gör det. Det viktiga är att
tankarna kommer igång.
1. Tänk dig din vardag. Du rör dig mellan där du bor till skola, jobb, scoutgården,
fotbollen, kompisen och så vidare. Hur är det och känns det där du är varje dag? Hur
skulle det vara om det var perfekt? Använd all din kreativitet. Måla, rita, pyssla och så
vidare.
2. Titta nu på det ni skapat och jämför med hur ni anser att samhället ser ut just nu och
markera eller skriv ned skillnaderna mot teckningen. Det går bra att skriva/rita direkt
på teckningen. Alla skillnader ni hittar är ett problem eller något som skulle kunna bli
bättre. Är något av skillnaderna ett problem ni kan jobba med?
Ni behöver inte vara överens om vilket problem som ni ska jobba med. Det väljer ni i nästa steg.
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METOD: PROBLEMPROMENAD

Material: Papper och penna
Genomförande: Ta en promenad i ert närområde. Gå hela patrullen, eller dela upp er.
En grupp kan gå på dagen och en på kvällen eller så går ni på olika ställen. Se er omkring
ordentligt när ni går, upplever ni några problem som skulle kunna ändras på? Är området
tryggt för alla? Hur är trafiksituationen? Fungerar belysningen? Skriv ner alla tanka och idéer
som ni får under promenaden och ta med tillbaka till lokalen för att prata om.

METOD: ROLLSPEL

Material: Inget
Genomförande: Föreställ er att ni är olika personer i ert närsamhälle: ett barn, tonåring,
pensionär, polis, scout etc. Vilka olika problem eller utmaningar kan ni föreställa er för de
olika grupperna? Kan ni på det här sättet komma fram till något ni kan jobba med?
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STEG 2: VÄLJ ETT PROBLEM
OCH FOKUSERA PÅ DET
Då är det dags att välja. Vilket problem är viktigast? Behöver vi börja med ett problem innan
vi löser ett annat? Hur ska vi bli överens om vilket problem vi ska jobba med?
EXEMPEL PÅ PROBLEM:
• Det är skräpigt i området
• Hemvägen är för mörk och otäck
• Bilarna kör för fort utanför skolan
• Många hemlösa sitter utanför ICA
• Grannarna känner inte varandra och vågar inte be om hjälp med vardagsbestyr

Viktigt! Välj ett problem som ni faktiskt kan göra något åt.

METOD: PROBLEMTRÄDET
Metoden hjälper till att tänka mer på orsaker och effekter av ett problem och kan hjälpa oss
att välja mellan flera olika problem att jobba med.

Material: Papper och penna, ett papper per träd.
Genomförande:
1. Rita ett träd med stam, grenar och rötter.
Ta ett av problemen som ni kom fram till
i förra övningen. Gå ihop två och två och
rita träden.
- Själva problemet skriver ni i stammen.
- Orsaker till problemet skriver ni på rötterna
- Effekter av problemet skriver ni på grenarna
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STEG 3: BESTÄM VAD NI VILL UPPNÅ
Välj ett problem, men spara de andra träden. De kan ni använda nästa gång eller om ni vill
byta problem. Det kan vara svårt att välja vilket problem ni ska jobba med, kanske behöver
ni rösta eller så kanske ni ska dela upp gruppen och jobba med två olika projekt.
När ni valt ett problem att jobba med är det dags att sätta mål.

METOD: SMARTA MÅL
Ett sätt att sätta mål som är enkla att jobba efter är att använda SMARTa mål:

Specifikt – ett tydligt och konkret mål
Mätbart – hur lång tid, hur många, hur mycket
Accepterat – Vi vill göra det
Realistiskt – det är möjligt mål
Tidssatt – vi sätter en realistisk tidsram
Tips! Det är roligt att lyckas. Tänk på att sätta realistiska mål. Sätt hellre upp flera mindre
mål som hjälper er mot det stora målet.
Exempel på SMARTa mål:
Specifikt – städa i lekparken.
Mätbart – på en månad, 6 personer ska hjälpa till, vi ska sätta upp 3 papperskorgar.
Accepterat – Alla grannar tycker att det är en bra idé. Vi känner oss motiverade.
Realistiskt – Vi har inget annat att göra denna månad. Vi kan plocka själva och vi känner
folk på återvinningscentralen.
Tidsatt – Detta får max ta en månad att genomföra.
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STEG 4: HITTA EN LÖSNING
OCH PLANERA
Nu är det äntligen dags att börja planera på riktigt. Fundera på om ni själva kan lösa det
problemet ni valt att jobba med eller om ni behöver hjälp av någon annan. Har ni all kunskap
för att lösa problemet eller behöver ni lära er nya saker, ta hjälp av någon annan person/
organisation/funktion inom kommunen?
METOD: BEHOVSINVENTERING
Metoden hjälper till att tänka mer på orsaker och effekter av ett problem och kan hjälpa oss
att välja mellan flera olika problem att jobba med.

Material: Papperslappar och pennor. Helst inte lappar med klister, vanliga papper delade i
mindre bitar fungerar bra.
Genomförande:
1. Ta varsin hög med papperslappar och skriv ner allt ni kan tänka er att ni kan behöva 		
kunna för att genomföra projektet. Skriv en sak per lapp.
2. Lägg alla lappar tillsammans. Har ni skrivit flera som är lika så ta bort så att ni bara har
en av varje kvar.
3. Sortera lapparna i en ”det här kan vi” -hög och en ”det här kan vi inte”-hög.
4. Ta ”det är kan vi inte”- högen och sortera lapparna i ”det här kan vi lära oss”-hög och
”det här behöver vi hjälp med”- hög.
5. Ta högen med ”det här kan vi lära oss” och titta på hur ni kan lära er det. Kanske att leta
upp informationen på internet eller lära er av någon som kan. Dela upp sakerna ni ska
lära er så att inte en behöver lära sig allt.
6. Ta högen med ”det här behöver vi hjälp med”. Vem tror ni kan hjälpa er? Någon annan
person? En annan förening? Kommunen? Etcetera.
En hög med lappar
Sortera lapparna i respektive hög
Det här kan vi

Det här kan vi inte
Sortera dessa lappar i följande:
Det här behöver vi hjälp med
Vem tror ni kan hjälpa?
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METOD: PROJEKTPLAN
För att lättare se att ni har allt ni behöver i ert projekt är en enkel projektplan ett bra hjälpmedel. När ni formulerar ner ert projekt så får även gruppen en gemensam bild av projektet
och vad som krävs.

En projektplan bör innehålla:
Mål – vad är målen med projektet?
Tidsplan – när börjar vi och när är vi klara?
Genomförande – vad är det vi tänker göra?
Projektgrupp och ansvar – vem ska göra vad?
Budget – kommer vi att behöva pengar och var får vi dem ifrån?
Dokumentation – hur ska vi dokumentera vårt arbete? Genom loggbok, sociala medier,
etcetera? Att dokumentera det ni gör är viktigt, då kan ni sen berätta för andra vad ni gjort
och vad ni lärt er. Ni kan också gå tillbaka för att ta lärdomar till era nästa projekt.
Om ni vill så kan projektplanen också innehålla:
Bakgrund till projektet
Ganttschema
SWOT-analys
Riskanalys
Avgränsningar i projektet
Mer information om projektplaner hittar du i Rovernas bok Vägvis.
Planera även hur ni vill fira när ert projekt är slut. Kanske vill ni laga mat ihop, äta tårta,
åka och bada etcetera. välj något som ni tycker är kul. Kom ihåg detta när projektet känns
jobbigt. Kanske blir gruppen motiverad av sin ”belöning”.
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STEG 5: GENOMFÖR PROJEKTET
Nu när ni har er plan och era SMARTa mål är det dags att köra igång. Kom ihåg att dokumentera under tiden och kanske viktigast, ha roligt.
I förra steget kom ni fram till om ni kan göra projektet själva eller behöver hjälp av någon
annan. Om det visat sig att ni behöver hjälp av till exempel en annan förening så är det dags
att leta upp och ta kontakt med dem. Er projektplan gör det enklare för er att förklara projektet för en annan organisation eftersom ni nu vet vad ni vill göra, hur ni vill göra det och
när det ska vara klart.
HUR HITTAR VI SAMARBETSPARTNERS?
Detta beror såklart på vem det är ni vill samarbeta med. I varje kommun så finns det ett
register över alla föreningar som finns. Det kan också finnas gemensamma samlingspunkter i
kommunen till exempel bibliotek, folkets hus, mötespunkten med mera.

Behöver ni hjälp från någon i kommunen så kan ofta kommunens växel hjälpa till att hitta
rätt. Även kommunernas hemsidor kan vara till hjälp.
Exempel på andra att jobba tillsammans med:
Håll Sverige Rent
Ålderdomshem
Fritidsgårdar
Idrottsföreningar
Röda korset
Andra scoutkårer
ATT TÄNKA PÅ NÄR NI SAMARBETAR MED ANNAN FÖRENING:
Det är spännande, men ibland lite svårt, att samarbeta med någon ny person eller organisation. Lägg tid på att lära känna varandra och prata om målsättningar och förväntningar.
Fråga nyfiket om den andras förening och säg till när något är svårt att förstå.

•
•
•
•

Lär känna varandra – det skapar tillit mellan och i gruppen.
Stäm av era förväntningar – skapa ett gruppkontrakt om det behövs.
Ta hand om varandra. Incheckningar. Avstämningar.
Spara saker - filma, fota, skriv dagbok, använd sociala medier och så vidare.

Genom lekar, gemensamma äventyr och skratt är det lättare att lära känna varandra. I aktivitetsbanken finns flera lekar och övningar som går ut på att lära känna och skapa tillit.
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LEK: LÄRA KÄNNA VARANDRA MED BALLONGER

Material: Ballonger, tuschpennor. Tänk på: Använda tuschpennor som inte färgar av sig.
Genomförande:
Alla deltagare får en ballong som de blåser upp och skriver sitt namn på. Sedan startas musiken och då skall alla deltagare tillsammans försöka hålla ballongerna i luften. När musiken
stannar så skall alla få tag på en ballong, finna ”ägaren” och rita av håret på den personen.
Om någon fått tag på sin egen ballong så får man byta med någon annan. Sedan startas
musiken igen och ballongerna skall hållas i luften igen. När musiken åter stannar så skall alla
fatta en ballong och hitta ”ägaren” och nu måla ögonen på ägaren. Därefter näsa, mun.
Observera att övningen är känslig för vindar samt för underlag som kan riskera att ballongerna går sönder.

LEK: VI LÄR OSS VARANDRAS NAMN MED HJÄLP AV EN BOLL

Material: En boll eller ett garnnystan för äldre scouter/vuxna.
Genomförande:
Vi står i ring med en armlängds avstånd mellan varandra och kastar en boll till varandra i ett
bestämt mönster. Samtidigt som vi kastar säger vi vårt namn och ”vad heter du”? När alla
haft bollen går den tillbaka till ledaren. Vi försöker sedan kasta bollen i samma mönster om
igen men istället för att säga ”vad heter du” säger vi den här gången namnet på den vi kastar
bollen till.
Att tänka på: Använd en lite större mjuk boll (plastboll) för yngre scouter eftersom många
har svårt för att fånga en liten boll.
På andra varvet kan man också säga ”Jag heter… och jag kastar till…” för att ytterligare
memorera namnet.
För att utveckla leken, eller när det är äldre scouter/vuxna kan man använda ett garnnystan
istället för en boll. Håll fast i änden när nystanet kastas så att ett spindelnät bildas. Försök
nysta upp spindelnätet genom att kasta på andra hållet den andra rundan.
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STEG 6: UTVÄRDERA PROJEKTET
Nu är ni klara med projektet. Kanske har ni lyckats, kanske är projekttiden som ni bestämde
slut. Hur gick det? Var det enkelt eller svårt? Var det roligt eller jobbigt?
Det är viktigt att utvärdera projektet på något vis. Det är på det sättet vi lär oss genom att
göra. Vi lär oss till nästa gång, vi funderar på vad eller hur vi kunnat göra något annorlunda.
Det finns massor av sätt att utvärdera på, här kommer några exempel på metoder:
METOD: ENKÄT
Låt alla som varit med i projektet fylla i en enkät på papper eller digitalt.
METOD: 3 PLUS DELTA
Låt alla skriva ner tre bra saker och en sak som kunde varit bättre.
METOD: SMILEYS
Gör olika glada smileys eller markera på en måltavla hur nära målet ni kom.
METOD: TUMMEN
Gör tummen upp, ner och åt sidan (enkelt sätt att kolla stämningen i gruppen, speciellt om
alla blundar samtidigt)

Det spelar ingen roll vilken metod ni väljer. Det viktigaste är att ni utvärderar. Så att ni lär er
av det ni gjort.
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STEG 7: DELA MED ER
Nu när ni är färdiga med projektet är det dags att visa den dokumentation ni gjort.
Nu när projektet är slut. Visa för andra, för kåren, för andra scouter, för samhället, vad det
är ni har gjort. Var stolta över ert projekt för oavsett om det blev som ni tänkte eller ej så har
ni gjort något för att förbättra världen.
Exempel på hur ni kan dela med er:
• Sätt upp en installation i entréhallen på scoutlokalen, så att andra i kåren och föräldrar
kan se vad ni har gjort.
• Berätta om era projekt på kårens stämma.
• Be om att få göra en utställning på biblioteket eller kommunhuset.
• Använd er av sociala medier. Glöm inte att tagga med #stegförfred.
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STEG 8: FIRA
Fira era framgångar! Det är viktigt att fira när något har gått bra, men kanske ännu viktigare
är det att fira när det varit svårt eller något inte gått helt som planerat. Även om projektet
inte blivit precis som ni tänkt er. Fira i alla fall. Fira att ni lärt er något och att ni gjorde ert
bästa!
Att fira sina framgångar gör det lättare att ta sig an ett nytt problem och projekt.
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