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TALKO-PARTNERS

TALKO är ett leaderprojekt med
EU-stöd från Jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling.

TALKO Lappland:
Flernivåsamverkan

TALKO är ett transnationellt
samarbetsprojekt mellan fyra
olika partners, varav alla har
olika fokusområden.
TALKO Lapplands syfte är att
stärka den ideella sektorns
status och inkludera alla tre
sektorer, offentlig, privat och
ideell, i framtagningen av en
samverkansmodell.

TALKO Höga Kusten:
Ungas delaktighet
TALKO Polaris: Den ideella
sektorns status i samhället
TALKO Österbotten:
Organisationsstruktur
och kommunikation

Metoden TALKO-kartan ska
kunna användas under idéutveckling, problemlösning
och all sorters samverkan.
Vår metod vänder sig till alla som vill arbeta
med samverkan. Hur verktygskartan används
kan anpassas beroende på situation och syfte.
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METODEN TALKO-KARTAN
Idén om ett verktyg såsom TALKO-kartan uppstod vid skrivbordet
på ett kontor i Umeå. Det började med en sökning efter modeller för
samverkan vilket landade i framtagningen av en ny metod som ser
styrkorna och inkluderar olika aktörer för att de tillsammans ska hitta
vägen till utveckling. Det var bara början. För att testa vad som fungerade fick aktörer från alla tre sektorer samt ungdomar i Västerbotten
och Norrbotten delta i workshops och därmed vara med i utvecklingen
av verktyget.
TALKO-kartan utgår från öppna frågor som för varje steg spetsar
ämnet. Kartan börjar med att lyfta vad som är bra, varför det är bra
och vad deltagarna önskar att se mer av. Verktyget skiljer sig därmed
från utvecklingsmetoder som fokuserar på svårigheter och problem.
Efter alla workshops har metoden vuxit fram genom att deltagarna
har gett oss ovärderlig feedback som har format hur kartan och
frågekort ser ut.
Vårt verktyg ska fungera som en spelplan för samverkan mellan olika
aktörer. TALKO-kartan ska agera som ett ramverk som samlar och tar
vara på alla deltagares tankar och idéer, med utgångspunkt i nuläget
och för framtiden.

”Det är en bra metod
för samtal och vi vill göra
fler workshops i framtiden
för att kunna grotta ner
sig på riktigt!”
- Deltagare från
workshop i Lycksele

”TALKO-kartan kan
användas till att hitta nya
sätt att samarbeta och
kommunicera.”
- Deltagare från
workshop i Dorotea
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PROCESSEN BÖRJAR REDAN MED
FÖRBEREDELSERNA FÖR WORKSHOPEN...

1 DELTAGARE

2

BOKNING

3 INBJUDAN

2 BOKNING
Sätt en tid och plats! Välj den dag i veckan och tid på dygnet som
passar din målgrupp. Exempelvis kan en workshop för ungdomar
fungera bäst mitt på dagen under höstlovet eller för en annan deltagare kan det vara viktigt med en extra halvtimme innan workshopen
för att hinna hämta på dagis och äta middag. Utgå från den tid där de
flesta kan delta beroende på vilka vanor och rutiner målgruppen har.
Välj en plats som passar alla. Om du vill bjuda in personer från olika
organisationer är det viktigt att hitta en neutral plats för att inte råka
utlösa gammalt groll.

3 INBJUDAN
4

Vilka du vill bjuda in avgör också hur du skriver en inbjudan samt hur
den ska hitta ”hem” till alla deltagare. Alla använder inte sociala medier som nyhetskanal.

FIKA

5 MATERIAL

CHECKLISTA TILL
EN TALKO-LEDARE
1 DELTAGARE
Definiera vilka workshopen är till för. Vilka vill du nå och vilka behövs
för att syftet med workshopen ska uppnås? Vilken typ av samverkan
vill du skapa och kanske behövs det någon aktör som du inte tänkt på
tidigare?
Utgå från vad ditt mål är med workshopen och försök att se vilka som
behöver vara involverade redan från start. Hitta dina nyckelpersoner.

3

Utgå från vilka du vill nå med denna workshop och vilka kanaler du
tror att de använder. Det kan må hända krävas att du får resa ut för att
träffa dem för att kunna bjuda in dem till mötet.

4 FIKA
Fika är bränslet för alla bra workshops! Det är viktigt att tänka på att
det måste finnas fika till alla deltagare. Tänk på att beställa eller baka
fika i god tid innan som utgår från de vanligaste matpreferenserna såsom veganskt eller glutenfritt fika. Att servera kaffe med kaka brukar
inte vara en stor hit hos barn, tänk på din målgrupp!

5 MATERIAL
Snåla inte på materialet! Ta med färgpennor, blyertspennor, sudd,
skrivpapper, block, linjaler och annat som du kan komma på. Det ska
finnas utrymme för kreativitet!
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WORKSHOPEN KICKAR IGÅNG...

TIPS!

DET RENT PRAKTISKA:
TALKO-kartan tar cirka 3 timmar att genomföra,
inklusive en paus i mitten.

Möblera lokalen med
flera mindre bord där
max 8 personer kan
sitta, anpassa efter
antal deltagare.

4-8 deltagare per karta
Dekorera borden med
karta, färgpennor och
papper. Vänta med
att dela ut frågekorten
så att de inte går
händelserna i förväg.

Lokalens storlek avgör hur många som kan samlas
per workshop
En eller flera TALKO-ledare presenterar metoden,
vägleder deltagarna under workshopen och ser till
att tiden hålls med fikapaus och avslut
Den arrangör för mötet som har bjudit in deltagarna
har ett ansvar för uppföljning efteråt
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sTarT

Fundera kring om du vill
placera ut deltagarna
beroende på sammansättningen i grupperna.
Vem du sätter var kan
spela en stor roll för hur
diskussionerna blir.

EFTER WORKSHOPEN...
Ansvaret över vad som händer efter att workshopen har genomförts
fördelas mellan arrangören, TALKO-ledaren och alla deltagare.
Men det huvudsakliga ansvaret ligger på arrangören som även
har haft ett syfte till att samla dessa personer samt använda
TALKO-kartan som metod.
Deltagarna har genom workshopen skapat deras egen TALKO-karta
som är unik tack vare vilka som har deltagit samt även under vilken
tid den genomförts. Det är viktigt att deltagarna därmed avgör om de
är redo för exempelvis en handlingsplan som följer upp resultatet från
den första TALKO-kartan eller om det behövs fler innovativa möten.
TALKO-ledaren och/eller arrangören ansvarar för att strukturera
kommande möten tillsammans med deltagarna. Var inte rädd för
att delegera ansvar då samverkan sker tillsammans!
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