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Förord
Grattis. Och tack.
Du som läser det här har tagit ett viktigt beslut. Du har bestämt dig för
att vara med och arbeta för att göra Sverige till ett friare, öppnare och
liberalare samhälle. Därför har du engagerat dig i Liberalerna.
Det är till dig denna skrift riktar sig. Jag vill både gratulera dig till och
tacka dig för det steg du tagit. Tillsammans med andra liberaler kan du
vara med och åstadkomma mycket för ditt lokalsamhälle, din kommun,
ditt landsting eller samhället i stort.
Att arbeta politiskt, och kanske ha förtroendeuppdrag i partiet eller det
offentliga, ger dig både möjligheter och ansvar. Du kommer att få sätta dig
in i svåra frågor och du kommer att behöva väga intressen mot varandra.
Använd dina liberala värderingar som kompassnål. Och kom ihåg att
diskutera mycket med dina partivänner och andra politiskt intresserade –
det gör politiken både roligare och bättre. Politik är att prata!
Politik är också ett hantverk. Ju mer du känner till om hur besluts
gångarna ser ut i föreningen, kommunen eller landstinget, desto större
chans har du att påverka på riktigt. Därför handlar den här boken i hög
grad om hur den politiska vardagen ser ut.
Jag hoppas att denna skrift ska ge dig både fakta och inspiration. Du
kan använda den som studiematerial och läsa den från början till slut,
men den fungerar lika bra som uppslagsbok att gå tillbaka till då och då.
Vi liberaler har en stolt historia, men vår framtid är ännu stoltare.
Det finns så mycket kvar att göra för att göra samhället friare och för
att ge varje människa de bästa möjligheterna att forma sitt liv efter sina
egna drömmar och förhoppningar. Därför är ditt engagemang så viktigt.
Välkommen med i arbetet!
Liberala hälsningar,

Maria Arnholm
Partisekreterare
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Studieplan

Detta studiematerial är framtaget i samarbete mellan Liberalerna och
Studieförbundet Vuxenskolan. Materialet är gjort för att kunna användas
i studiecirekleform, för självstudier, som underlag för en utbildning eller
på andra sätt där liberaler vill lära sig mer enskilt eller tillsammans med
andra.
I slutet av nästan varje kapitel finns en ”mindmap” som samman
fattar kapitlets viktigaste innehåll. Den kan användas för att ge en snabb
repetition eller för att ge en överblick av kapitlet.
Vid varje kapitel finns också förslag med diskussionsfrågor och tips på
vidareläsning.

Hur går en studiecirkel till?
Är ni intresserade av att starta en studiecirkel kring Politik i praktiken
ska ni alltid börja med att ta kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan
som är Liberalernas utbildningsorganisation. De hjälper er med material
och att förklara hur en studiecirkel går till i praktiken och vad ni behöver
göra för att registrera och få stöd i ert arbete.
Studiecirkelformen innebär kort att ni är en grupp av personer som
träffas regelbundet för att diskutera kring ett gemensamt ämne. Formellt
ska ni ses minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar (en studi
etimme = 45 minuter), men ni har stor frihet i utförandet och möten kan
även ske digitalt om det är mer lämpligt för er.
En traditionell studiecirkel innebär att varje deltagare förbereder sig
inför träffarna genom att läsa det eller de kapitel som ska behandlas och
funderar över de uppgifter som eventuellt delats ut på tidigare träffar.
Själva träffen kan läggas upp på olika sätt. Ni kan t.ex. bjuda in en gäst
att prata utifrån kapitlets innehåll, ha en gemensam genomgång eller
diskutera innehållet/frågorna mellan deltagarna. Det viktiga är att alla
kommer till tals, får ställa sina frågor och att ni gemensamt lär er mer.
Behöver ni inspiration i utformningen av träffarna finns såväl Studie
förbundet Vuxenskolan som Liberalerna tillgängliga för tips och råd.
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Exempel på Studieplan för sju träffar
Första träffen
Genomgång av upplägget för studiecirkeln
Så fungerar Liberalerna i praktiken

Andra träffen
Mötesteknik vid formella möten

Tredje träffen
Arbetet i fullmäktigegrupp och nämnder

Fjärde träffen
Liberala värderingar i kommunpolitiken

Femte träffen
Stärk lokalföreningen

Sjätte träffen
Politisk plattform

Sjunde träffen
Möta media
Sammanfattning och avslut
Till den femte träffen finns inspirationsmaterial kring medlems
rekrytering och medlemsvård att ladda ned på Liberalernas intranät och
till träff sex och sju finns även arbetsmaterial kring Politisk plattform och
Medieplan på samma ställe.

Exempel på studieplan för 45 minuter före varje möte
Ett annat sätt att använda boken som studiecirkel är att lägga in
45 minuter före varje ordinarie möte. Det kan ibland vara enklare att ses
lite längre när ni ändå skulle ses.
Använd t.ex. kapitlets mindmap för att gemensamt planera nästa träff.
Avsluta träffen med en runda där alla kort får säga vad i nästa veckas
kapitel som de är mest intresserade av.
Studieplanen innehåller fler frågor och förslag på arbetsuppgifter
än vad som normalt hinns med under tio korta träffar om ungefär
Studieplan
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45 minuter vardera. Materialet ska därför ses och användas som
ett smörgåsbord, där ni i gruppen gemensamt väljer vad ni vill läsa,
diskutera och göra.

Bokens appendix
Som ett komplement till bokens innehåll finns appendix.
Appendix I Den demokratiska organisationen i Sverige – en genom
gång hur den svenska demokratin fungerar, de olika nivåerna och hur
beslut fattas och verställs.
Appendix II Krishantering – när något inträffar är framför allt ett
referensmaterial.
Appendix III Tips för bra möten – här kommer användbara tips och
råd om hur man skapar bra, roliga, varierade och kreativa möten.

Koda i Gustav

Till Studieförbundet Vuxenskolans administration: När ni använder detta
studiematerial, ska det kodas i Gustav centralt studiematerial ”Politik i
praktiken” samt samverkanspart ”Liberalerna”.
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