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Barnkonventionspiloter - rapport

Sommaren 2017 anställdes sex ungdomar mellan 15-17
år som Barnkonventionspiloter hos Rädda Barnen på
Åland. Tillsammans skapade de en podcast, informerade
barn och unga om deras rättigheter samt samlade in
medel till Matbanken och Rädda Barnens katstroffond.

Inledning
Det är fjärde gången som Rädda Barnen på
Åland erbjuder sex ungdomar sommarjobb i
föreningen. Likt tidigare år erbjöds en
förberedande workshop i normkritik och
åldersmaktsordning. Två utbildningar
ordnades under en helg i början av februari.
Samtliga sommarjobbare har gått
utbildningen.
I mars ordnades det ett möte för årets
barnkonventionspiloter på Rädda Barnens
kontor. Dan och Lotta var föredragande för
mötet och introducerade ungdomarna till
sommar jobbet. Man diskuterade vad
barnkonventionspiloterna är intresserade av –
för att kunna implementera deras intressen i
sommarens arbetsschema.

Holm och Linus Höglund sitt arbete hos
Rädda Barnen.
Likt tidigare år fick barnkonventionspiloter
under första veckan en introduktion till
föreningens verksamheter, Henrik Lagerberg
föreläste om arbetsskydd och Mikael Larsson
gav en introduktion till FN:s agenda 2030 och
Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.
Sommarens centrala var Barnkonventionens
artikel 12 - barnet har rätt att uttrycka sin
mening i alla frågor som berör det. Det
centrala temat gestaltades genom att
ungdomarna fick skapa en egen podcast i sex
avsnitt. Ungdomarna fick själva välja vad
avsnitten skulle handla om och de valde att
diskutera teman som revideringen av
grundskolelagen, Ålands hållbarhets- och
utvecklingsagenda samt utsatthet på nätet.

Måndagen den 7 juli inledde Rukiya Benn, Ian
Ekholm, Ia Eklund, Natalie Fagerlund, Klara
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Podcast
Barnkonventionspiloterna valde att spela in
sex stycken avsnitt till sin podcast. De sex
avsnitten behandlar Barnkonventionen,
grundskolan, Ålands hållbarhets- och
utvecklingsagenda, varför man ska söka
jobbet som barnkonventionspilot, stress och
ångest samt ett avsnitt om att vara ung på
nätet.
Emelie Hanström från Skunk kom och
föreläste för barnkonventionspiloterna om
vad man ska tänka på när man skapar en
podcast. Hon visade på hur Skunk har använt
sig av podcasting vid olika läger som
föreningen har anordnat.
Planeringen och inspelning av podcasten var
uppdelad på flera dagar. Avsnitten har sin
utgångspunkt i Barnkonventionen men
ungdomarna lyfte även in sina egna
perspektiv på ämnena. Till ett avsnitt valde
piloterna att bjuda in en gäst.

diskussion om elevrådet ställning och status
bland elever. Några av piloterna påpekade att
vuxna borde göra mera för att elevrådet skulle
få en mer relevant roll och att elevråden
borde får större inflytande i frågor som berör
elever.

Insamlingar
Barnkonventionspiloterna anordnade två
insamlingar, en till förmån för Matbanken
och en för Rädda Barnens katastroffond till
förmån för Somalia.
Insamlingen till Matbanken gjordes vid
Maxinge. Barnkonventionspiloterna skötte allt
från samla in varor till att föra varorna till
Matbanken. Samtidigt som man samlade in
varor delade de ut flyers till förbipasserande.
Arbetsuppgifterna varvades mellan piloterna.
Piloterna hjälpte även till på Matbanken med
att ta emot och sortera varor.

Piloternas podcast kommer under hösten att
publiceras på föreningens digitala kanaler.

Revidering av
grundskolelagen
Vikarierande verksamhetsledare Lotta
Angergård föreläste för piloterna om
revideringen av gr undskolelagen.
Föreläsningen behandlade hur processen för
revideringen av grundskolelagen, vilka som
arbetar med dessa frågor och vad som
för väntas utav arbetsg r upper na i
revideringsarbetet.
Barnkonventionspiloterna fick ta del av
grundskolelagen i dess nuvarande form och
problematisera texten. Detta ledde till en

På tisda g en den 20 jun i sa mla de
barnkonventionspiloterna in medel till Rädda
Barnens katastroffond till förmån för
Somalia. Insamlingen skedde runtom i
Mariehamn. Under dagen samlade
ungdomarna in ungefär 150 €.
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Barnrättskalender
Under den sista arbetsveckan planerade och
fotograferade piloterna en barnrättskalender.
Piloterna efterlyste barn som modeller via
Rädda Barnens sociala medier (Facebook och
Instagram) till en fotograferingssession på
Mariehamns stadsbibliotek. Till
fotograferingen kom fem barn.
Kalenderbilder togs också i Miramarparken,
på Rädda Barnens kontor och inne på
Mariehamns flygfält. Till de flesta bilder
fungera piloterna själva som modeller.

Ålands hållbarhets- och
utvecklingsagenda
Under den första veckan fick
barnkonventionspiloterna bekanta sig med
Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda.
De fick en introduktion av Mikael Larsson,
utvecklings- och hållbarhetsstrateg på Ålands
landskapsregering, som berättade om
ursprunget till agenda och dess innehåll. Inför
föreläsningen hade piloterna i par förberett
frågor till honom utgående från de strategiska
utvecklingsmålen ett och två.

I arbetet har piloterna fokuserat på de
åländska strategiska utvecklingsmålen ett och
två, vilket utmynnade i ett avsnitt i deras
podcast. Mål ett är ”välmående människor
vars inneboende resurser växer”. Mål två är
”alla känner tillit och har verkliga möjligheter
att vara delaktiga i samhället”.
Problematisering av målen skedde på både
arbetstid men väckte också diskussion
piloternas lunchpauser.

Barnrättskalendern är tänkt att bli publicerad
vid ett senare tillfälle. Sammanställningen sker
under hösten 2017.

Piloterna konstaterade att det fanns många
konkreta frågor som måste lösas före Åland
uppnår visionen av Ålands utvecklings -och
hållbarhetsagenda. Däremot påpekade
piloterna att det är bra att Åland har en egen
agenda och att den är utformad på ett sådant
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sätt att den har inkluderat ungdomar i
beredningen av agendan.

Sommarhäng. Ett trettiotal ungdomar deltog
under dagen.

Evenemang
Barnkonventionspiloterna anordnade två
evenemang för barn och unga samt deltog på
Folkhälsans Sommarhäng. Detta med syfte att
sprida kunskap och infor mation om
Barnkonventionen till barn och unga.

Bar nkonventionspiloter na ordnade
evenemanget ”SommarSkoj” där närmare 60
barn deltog. Deltagarna fick gå på en
skattjakt, rita och pyssla, trycka sin hand på
en duk med artikel 2 ur Barnkonventionen
samt få ansiktsmålning. Inför evenemanget
skapade barnkonventionspiloterna ett
evenemang på Facebook och skickade ut ett
p r e s s m e d d e l a n d e. P r e s s m e d d e l a n d e t
skickades till massmedia på Åland och
Ålandstidningen besökte Sommarskoj. I
Ålandstidningens artikel om Sommarskoj blev
flera av piloterna intervjuade.

Barnkonventionspiloterna höll även i
terminens sista Ungdomskaffe. Kaffet hölls
vid Rädda Barnens kontor och det dukades
upp med långbord på infarten. Temat för det
sista tillfället var ”funktionsnedsättningar i
samhället”. Kvällen var välbesökt med 22
ungdomar som deltog i diskussionerna om
både synliga och osynliga funktionsnedsättningar i samhället samt hur det är att
leva med en familjemedlem eller bekant med
funktionsnedsättning. I slutet av kvällen
delades det ut goody bags till deltagarna. I
påsarna fanns marknadsföringsmaterial från
Rädda Barnen och godis.

På Folkhälsans Sommarhäng på Gregersö
deltog barnkonventionspiloterna som ledare.
De höll i olika lekar, lärde ut om
Barnkonventionen till deltagarna samt
skapade en egen barnkonvention för
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Studiebesök och gäster
Bar nkonventionspiloter na gjorde ett
studiebesök till ÅHS lekterapi där Linda Ehn
berättade om verksamheten. Vid besökte fick
piloterna i uppdrag att skapa medaljer till
ÅHS lekterpi som kan delas ut till barn som
har genomgått en undersökning.

Ungdomarna gjorde också ett studiebesök till
Ålands
landskapsregerings
integrationssamordnare Johanna Fogelström.
Före besökte fick piloterna en föreläsning av
Lotta Angergård om hur internationella
Rädda Barnen arbetar med flyktingfrågor och
hur arbetet ser ut i kaotiska områden. Johanna
föreläste om flyktingsituationen globalt och
hur man i Finland och på Åland löser
flyktingfrågan. Föreläsningen beskrev
flyktingvägen till Europa, Finland och Åland
samt hur flyktingsituationen kan förstås i en
kontext av FN:s agenda 2030. Det uppstod en
kortare diskussion om vad de åländska
kommunerna kan göra och vad som händer
ifall man söker asyl på Åland.
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Utvärdering och rekommendationer

Sista arbetsdagen utvärderades arbetet både i
grupp och individuellt. Den individuella
utvärderingen gjordes med hjälp av en
anonym elektronisk enkät.

I utvärderingarna kan man konstatera att
ungdomarna överlag var nöjda med arbetet
och att det har varit trevligt att arbeta hos
Rädda Barnen. Dock tyckte de att den första
veckan, med många föreläsningar, var något
tung. Piloterna skriver i utvärderingen att
evenemangen var roliga att genomföra och att
det kan vara värt att anordna flera
evenemang.
I den gemensamma utvärdering konstaterade
piloterna:
• Rädda Barnen behöver skaffa Snapchat för
att bättre kunna nå ut till ungdomar med
nyttig information. Twitter lades också fram
som förslag.

• Föreläsningarna som hålls under första
veckan ska spridas ut på flera veckor.
I den anonyma individuella utvärderingen
föreslår ungdomarna att nästa år ska
barnkonventionspiloterna arbeta med:
• en blogg eller vlogg
• göra filmer eller podcast
• hålla olika evenemang
• piloterna nästa år ska få bestämma själva
Ungdomarna tyckte att arbetsmängden var
lagom, att gruppen fungerade bra och att det
stundtals hade varit stressigt. De är även
nöjda med handledaren men att planeringen
av veckorna måste bli bättre. De uttryckte att
det som är viktigt är att de som arbetar piloter
ska fungerar bra i grupp.
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Framåtblick
Nästa år måste handledaren ta till sig den
kritik som riktats åt planeringen av arbetet.
Handledaren behöver vara tydlig med att dela
ut uppgifter till alla piloter och att
arbetsschemat uppdateras vartefter piloterna
blir klara med olika uppgifterna. Det kan även
vara värt att introducera alla uppgifter i
början, så att det inte uppstår stress i slutet av
arbetet.
Som framkommit i utvärderingen är
g r u p p d y n a m i ke n d e t s o m p i l o t e r n a
uppskattar mest. Därför måste
gruppdynamiken (och gruppen) vara det som
prioriteras i anställningsprocessen, där man
ser till att individerna som anställs fungerar
bra ihop och att man lägger energi på att få
en bra vi-känsla i gruppen.
Värt att påpeka är att årets piloter, likt de som
var året före, har haft bra lunchdiskussioner.
Detta är något som måste tas tillvara på,
främst för att gruppen då tar upp ämnen som
berör dem samtidigt som handledaren får en
god inblick i hur gruppen problematiserar
olika ämnen. Detta kan ge ytterligare en
dimension i det fortsatta arbete med
ungdomar.
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Utvärdering - sammanställning

Anonym utvärdering
Vad har varit bra?
Att man har fått nya vänner, gemenskapen och all den nya kunskapen.
Det mesta
Eventena
Evenemangen
Det mesta
Att diskussioner uppmuntrats
Vad har varit mindre bra?
Kanske att det var många föreläsningar på samma gång.
Planeringen
Föreläsningar

Stressigt
Hur lite tid vi fick till kalendern
Vad har varit dåligt?
Ingenting

Ingenting har riktigt varit dåligt, men isåfall är det småtjafsena.
Många föreläsningar
Inget
Vad bör Rädda Barnen tänka på till nästa år (när det gäller anställning, antal piloter, arb.uppgifter osv)?
Jag tycker att det viktigaste är att man försöker få ihop ett gäng som funkar tillsammans.
Att de matchar som personer
Ha inte så många föreläsningar, låt dem vara kreativa.
En bättre tidsplannering
Mer evenemang
Sprid ut "föreläsningar" över mer tid, då det är möjligt
Vad borde nästa års piloter arbeta med?
Jag tycker de ska få bestämma det själva

Matbanken var kul, olika evenemang, de kan kanske ha en blogg eller en vlogg.
Göra filmer
Det vi gjorde
Jag har bidragit till gruppen med
mina åsikter
Hålla ordning
Mina idéer och hjälp.
att vara positiv och glad
Allt jag kan
Skriva saker, improviserat prata inför folk, kommit med förslag till förbättringar här och där
Jag är nöjd med
Att stämningen har varit bra och att vi har fungerat så bra i grupp.

Mina arbetskoleger.
Det mesta
Allt vi fick planera och göra
Sommarskoj och ungdomskaﬀe
Jag är missnöjd med
Ingenting

Dans responser (OBS blev dock lite bättre mot slutet)
Att det ibland blev lite stressigt
Inget
Det mesta annat, som poddarna
Min prestation på arbetet (1-10)

1
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Utvärdering

8
8
8
8
8
6
Mängd arbete (1-10)
5
5
8
4
6
5
Gruppdynamik (1-10)
10
7
8
9
9
6
Arbetsuppgifter (1-10)
8
6
9
8
8
7
Hur har reglerna för arbetet fungerat? (ex. konventionen som hänger på väggen) (1-10)
10
5
7
8
9
6
Hur har Dan fungerat som handledare? (1-10)
10
6
7
9
9
10
Detta bör handledaren tänka på till nästa år
Ändra ingenting, vi gillar dig!
Prat
Haha, jag tror han vet ;) "a smile is the prettiest thing you can wear."

"a smile is the prettiest thing you can wear"
Övriga kommentarer

Tack! Det har varit kul och tack för att jag var en av de som blev vald i år till Barnkonventionspilot! Ha det bra hörrni!

Varförr det här anonymt? Om det är Dan som läser det här så vet du antagligen redan vem jag är.
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