DåNuSen
Utan spaning - ingen aning

Inledning
DåNuSen är en metod, som kan användas som inledning på en
utvecklingsprocess, för att göra en enkel omvärldsanalys. DåNuSen kan
genomföras på egen hand utan medverkande utifrån, men det är en fördel att
avtala medverkan med en processledare från Studieförbundet Vuxenskolan.
Processledaren kan vara med från planeringen, i genomförandet och för att
sammanställa dokumentationen samt eventuellt också i det fortsatta
utvecklingsarbetet.
Har föreningen/distriktet för avsikt att stanna upp och se över sin
verksamhet och organisation kan DåNuSen vara en lämplig start.

Om man väljer områden att spana på med lite omsorg kan det som kommer
fram i samtalen användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Beroende på hur
många som deltar kan DåNuSen genomföras på olika sätt. Nedan beskrivs ett
sätt att genomföra DåNuSen på.

Genomförande
Att genomföra en DåNuSen kan gå till på följande sätt:
➢ Välj ut 3-4 områden att göra en spaning på. (se exempelmall)
➢ Välj vilken tidsaspekt som spaningen ska ses över, t ex idag, för 5, 10
eller 20 år sedan och lika många år framåt i tiden.
➢ Sätt ihop lagom stora grupper beroende på hur många som är med totalt.
Grupper om 4-6 deltagare brukar fungera bra. Fundera på om ni vill ha
blandade grupper eller homogena grupper med enbart exempelvis unga,
äldre, medelålders, kvinnor, män.
➢ Ge varje grupp i uppgift att samtala om ett område - exempel på frågorna
kan vara: Vad kännetecknar VÅR GLOBALA VÄRLD IDAG? Vad
kännetecknade VÅR GLOBALA VÄRLD 2000? Vad tror ni kännetecknar VÅR
GLOBALA VÄRLD 2040? Ge dem cirka 10-15 minuter för varje fråga.
Totalt tar det då 30-45 minuter att genomföra en sekvens.
➢ Är det fyra grupper har alla områden fått en spaning på denna tid. Varje
grupp får tre blädderblocksblad att göra sina noteringar på. Be gruppen
att texta tydligt och att notera så mycket i varje punkt att det går att
förstå vad de menar.
➢ Genomför sedan en liknande sekvens och ge varje grupp ett annat
område. De får då uppgiften att fylla på/komplettera den tidigare
gruppens noteringar.
➢ Därefter kan alla deltagare samlas i helgrupp och berätta om vad de
samtalat om för respektive område och tidsaspekt.
➢ Samla in alla blädderblocksbladen och sammanställ noteringarna i en
dokumentation. Sammanställningen kan göras på olika sätt, t.ex.
renskriva noteringarna eller fotografera av blädderblocksbladen. Ska de
fotograferas av måste de vara tydligt textade för
läsbarhetens skull. Dokumentationen kan användas i det
fortsatta utvecklingsarbetet som inspiration och
samtalsunderlag.
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Exempelmall: (ändra områden och tidsintervall enligt eget önskemål)
Tid

För 10 år sen

Idag

Om 10 år

och

2: Fortsätt

1: Börja

3: Avsluta

spaningen i denna

spaningen i denna

spaningen i denna

kolumn

kolumn

kolumn

område
Vår globala
värld
Sverige
Vår ort
Vår förening

På nästa sida finns en tom mall att använda, förstoras då förslagsvis upp,
eller förbered blädderblock.
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