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Arbetsgruppen
Unga i Landsbygdsutveckling



VI
“Utan unga som vill investera i en framtid på landsbygden finns 

ingen varaktig landsbygdsutveckling...”

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling
En av sex arbetsgrupper under landsbygdsnätverket

• Uppdrag: Öka/dela kompetensen kring inkludering av unga i 
landsbygdsutveckling 

• Uppdrag: Verka för att unga tar del av information om 
landsbygdsprogrammets möjligheter i större utsträckning 

• Mål: Fler projekt som planerats och genomförts av unga, ökad 
delaktighet och interaktion 

• Ex. deltar vid konferenser, utveckla hemsidan, kartlägga ungas 
deltagande i programmet, utbilda. 



RAKT PÅ SAK
GÅ DIREKT PÅ DET VIKTIGASTE

SKIPPA SMÅPRATET
VAR SÅ DÄR VASSA SOM NI BARA KAN

DEN SOM INTERVJUAR LYSSNAR, 
DET HÄR ÄR INTE EN DISKUSSION



RAKT PÅ SAK - på 4 minuter!
::: kom ihåg att anteckna :::

Intervjuomgång 1: A intervjuar B C intervjuar D  

Intervjuomgång 2: B intervjuar C D intervjuar A 

Intervjuomgång 3: B intervjuar D C intervjuar A 

Intervjuomgång 4: C intervjuar B A intervjuar D 

Intervjuomgång 5: D intervjuar B A intervjuar C 

Intervjuomgång 6: B intervjuar A D intervjuar C



Intervjufrågor: 
Fråga A: Vad förlorar vi om vi inte involverar unga 

(inom reellt arbete, i projekt, i styrelse, i valberedning, i 

utvärdering etc..)?
Fråga B: Vilka typer av samarbeten kommer att leda 
till fler projekt initierade och styrda av unga?

Fråga C: Vilka metoder, kunskaper, forskningsresultat 
och erfarenheter använder ni för att involvera unga?

Fråga D: Vilket är ditt drömscenario för unga i ert 
arbete, hur vill ni att det ska se ut 2020 (+ imorgon och 

långt framåt)?



SAMMANSTÄLL!

Vad var det viktigaste som du 

fick med dig från intervjuerna? 

Snacka er samman. Prioritera.

Skapa en löpsedel!



REDOVISA!

Vad kom ni fram till?

Vad var intressant som inte 
kom med på löpsedeln?



Vill du komma i kontakt med oss? Välkommen!
Stina Nilss - stina@kulturungdom.se 

Mer om “Unga i Landsbygdsutveckling” finns på 
Landsbygdsnätverkets hemsida: http://bit.ly/1hnmN5b

Håll utkik efter vårt fortsatta arbete och våra kommande 
utbildningar

------------------------------------------------------------------
Vilka frågor vill du ställa till oss? Vad vill du skicka med till 

arbetsgruppen? Har du en idé ett (positivt) exempel eller en 
möjlighet som du vill dela?

Hör av er!


