
Workshop med Lemlands kommun 
 
Deltagare: 
7 från kommunen 
8 från Rädda Barnen 
 
Introduktion 
 
”Hej det är vi som är barnkonventionspiloter år 2020, vi jobbar för att 
sprida info om barnens rättigheter. Jag heter …” 
 

Alla presenterar sig själva (namn och ålder)  
  
”Kan ni presentera er och vad ni jobbar med i kommunen?” 
 

Tjänstemännen presenterar sig och berättar vad de gör. 
 
”Vi har förberett ett program för er. Vi tänkte börja programmet med 
att berätta om barnkonventionen, men före det så har vi ett quiz för 
er så att ni får vara delaktiga och så att vi vet hur vi på bästa sätt ska 
prata om barnkonventionen med just er. Det är anonymt att svara.” 
 
 
Barnkonventionen (13:10) 
 
”Nu ska ni alla ta fram era telefoner. (Instruktioner om hur man 
använder Menti, berätta svar på frågor). 
 
”Nu ska vi berätta mer om barns rättigheter och barnkonventionen”  
 

Menti-presentation      
 
”Nu tänkte vi att vi kan komma överens om några regler som vi vill 
följa när vi diskuterar, så att det känns tryggt för alla. Vänd er till 
personen bredvid er och kom fram till 1 eller 2 förslag.” 



 
”Nu kan alla presentera sina förslag. Ni får börja …” 
 

Någon som skriver upp förslagen. 
 
”Kan alla gå med på att följa dessa förslag?” 
 
Tvärtomövning (13:30) 
 

”Nu ska vi komma på förslag som skulle göra Lemland till den sämsta 
kommunen med tanke på barns delaktighet. Ni kommer att delas in i 
grupper med ca 4 personer i varje grupp, 2 från Rädda Barnen och 2 
från Lemland. Grupperna har 10min för att komma på förslag. Skriv 
ner eller rita alla förslag ni kommer på. Alla tokiga idéer uppmuntras 
och det gäller att komma på så många som möjligt. Efter det kommer 
grupperna få ca 1 min var för att presentera sina förslag.” 

”Nu ska ni byta problem med varandra. Ni har sedan 10 min på er för 
att försöka lösa problemen formulerar om till dess motsats. Sedan får 
ni presentera lösningarna för varandra.” 

 

Paus (14:00) 

- Egentid 5min 
- (5min aktivitet/energizer) 

 

 

4 hörn övning (14.10) 

”Vi har några förslag som kan hjälpa ungdomar att bli mer delaktiga i 
lemland som vi vill diskutera med er. Vi kommer att göra en 4 hörn -
övning:” 



- 1 hörn, ja, jag håller med 
- 2 hörn, nej, tror ej att det funkar 
- 3 hörn, jag vet inte eller vill inte säga 
- 4 hörn, annat, eget förslag 

”Efter att ni har valt hörn, diskutera i par eller med personer bredvid 
er om varför ni valde detta hörn och sedan diskutera öppet med 
resten av gruppen” 

”Första förslaget är: Det borde finnas en flik på Lemlands hemsida för 
barn. Där ska dom hitta information om hur dom kan vara delaktiga 
och hur kan man skicka egna idéer, förslag eller frågor till kommunen”  

”Andra förslaget är: Politiker och/eller tjänstemän borde besöka skola 
och diskuterar med barn & unga” 

”Tredje förslaget är: Det ska finnas aktiv ungdomsråd i Lemland” 

”Om det finns tid så går ni tillbaka i smågrupper och väljer ut ett 
förslag för att utveckla det.” 

Avslutande runda 14.55 

Nu får alla kort berätta: 

- Det här har jag lärt mig… 

15.00 Tack att ni har bjudit in oss och att ni har deltagit! Hejdå! 


