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Nominerade 

Agnes Dahl, Elin Lindgård, Albin Gustafsson, NB16C 

 

Motivering 

Annorlunda projekt där eleverna skapar en podcast för ungdomar av ungdomar. Aktuella teman 
som berör ungdomar.  
 
Gruppen är väldigt drivande och har tagit tillvara på alla tillfällen till marknadsföring och visat 
gott entreprenörskap. Genom fungerande samarbete har gruppen skapat en dynamik och 
peppat varandra till personlig utveckling.  
 
Dessa ungdomar har valt en naturbruksutbildning och brinner för att medverka till en positiv bild 
av landsbygden. 
 

Egen presentation:  
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Tillsammans klarar vi allt! För att en förändring i dagens samhälle ska ske och för att människans 
ska få en annan syn på landsbygdens potential i resan mot en hållbar framtid, krävs involverade 
människor och kunskap till alla. Inte bara politiker, de arbetande i alla Sveriges städer eller ……..  
 
Vi har glömt de viktigaste, de som just nu börjar förstå jordens värde och Sveriges utveckling, 
barn och unga. Vår framtid, nästa generation och de som vi lämnar över samhället till. Det 
samhälle som vi sakta men säkert har brutit ner. Hos dem måste vi så ett frö, ett frö som får 
möjligheten att sakta gro och slå ut. När man börjat sitt liv och kommit in i en livsstil, ett 
tankesätt, då är det svårt att förändra det. Trots att det är just det vi kan göra idag kan vi 
förändra vårt beteende och bestämma hur vi vill leva våra liv, barnen, ungdomarna de har inte 
blivit formade av detta tankesätt än. De är som blanka blad.  
 
Vårt uppdrag är att fylla det blanka bladet. Vi vill skapa och utveckla en podcast, en gratis tjänst 
som liknar ett radioprogram. Ett sätt att nå ut till ungdomar genom ett aktivt och nytänkande 
sätt - podcast. Alla kan lyssna stora som små, men vi inriktar oss huvudsakligen till ungdomar 
från 13 år upp till 20.  
 
Vi vill inte vara som alla andra, vi vill göra något annorlunda, vi vill stå ut. Vår podcast ska vara 
ett kreativt och nytänkande sätt att nå ut till ungdomar idag. De kan lyssna på oss när som helst 
för vi finns alltid med dem antingen i telefonen eller i datorn, det är bara att klicka på “spela 
upp”. Vi är en snabb och lätt tillgång helt enkelt.  
 
Med skratt, kärlek och allvar pratar vi om livets alla problem och de möjligheter vi har att 
förändra Sveriges förutsättningar.  
 
Förslag på teman  
 
Hösten 2018  
● Frågor kring ungdomars sociala och emotionella vardag  
● Föräldrar  
● Var stark i dig själv, tro på dig själv  
 
Våren 2019  
● Landsbygden ska utvecklas genom ett kreativt tänkande.  
● Varför naturbruksutbildning  
● Fördomar mot landsbygden  
● Landsbygden stor roll i omställning till ett hållbart samhälle 

Mer information:  

https://www.detlosersiguf.com.se/ 
  
https://www.facebook.com/detlosersiguf 
  
Instagram: detlosersig_uf 
  
https://detlosersiguf.podbean.com/ 

https://www.detlosersiguf.com.se/
https://www.facebook.com/detlosersiguf
https://detlosersiguf.podbean.com/

