
VERKTYG OCH  
ILLUSTRATIONER FÖR  
KOMMUNIKATION 

Upgrade Project 



DELAKTIGHETSBASERAT UNGDOMSARBETE 

Eu-projekt 

Finansierat av Erasmus+ 

Tbilisi City Hall 

Tbilisi youth centers union 

Droni Youth organisation 



SAMARBETSLÄNDER 
 

i! 

Sverige Ukraina 

Estland Polen 

Georgien 



 
         Tidslinje för Upgrade Projektet 

Training course 
Tbilisi 4-12/5 

Jobbskuggning 
Karlstad 23-1/6 

Utbildningsvecka 
Polen 26/7-3/8 

Ungdomsutbyte 
Rutsavi Georgien 1-10/10 

Seminar 
Tbilisi 17-23/11 



Tbilisi 

Projektets 
mål. 

Hur arbetar 
vi i våra 
länder? 



PROJEKTETS MÅL 

 Att förbättra servicen på ungdomscentrum genom att 
utveckla ett delaktighetsbaserat förhållningssätt. Genom 
att skapa en strategisk aktivitetsplan som är 
behovsbaserad och kunskapsbaserad. Där målgruppen 
är ungdomar med färre förutsättningar. (Pilottest) 



Att öka nivån av ungdomars delaktighet och 
tvärsektoriellt samarbete, genom att skapa yta 
och möjligheter för unga personer att involvera 
sig i planering och implementering av att skapa 
en scen av ungdomsrelaterade aktiviteter på 
ungdomscentrum.  



 Att öka nivån av hållbarhet på aktiviteter på 
ungdomscentrum genom att utveckla ett långsiktigt 
strategiskt förhållningsätt och genom erasmus + och 
annan lokala och nationella finansieringsmöjligheter 
kunna öka sitt lärande. 



I Sverige har vi kommunalt drivna fritidsgårdar/
ungdomshus, som finansieras av skattemedel. 
Professionella fritidsledare. 
 
Största skillnaderna är att vi har skattefinansierade 
medel för att bedriva verksamhet. 
  
 



I andra länder så bedriver man verksamhet i 
NGO´s 
(non governemental organisation. 
  
Gärna workshop baserat. 





Formellt lärande är det lärande som sker inom 
skolans värld, dvs från förskola till  universitet. 
Lärandet betygssätts i regel av en lärare, och följer 
en kursplan. 



•  Informellt lärande: Det lärande som sker spontant och oplanerat, 
éxempelvis när man fikar eller har rast. 

•  Icke-formellt lärande: är det lärande som sker utanför skolan, alltså 
det som sker på fritiden i organiserad form. 

•  Det inkluderar bland annat alla former av volontärsarbete. 

•  Det finns ett syfte med aktiviteten, men det är personen, som lär sig, 
bestämmer vad den ska lära sig, och hur det ska gå till, och sedan 
utvärdera vad den lärt sig. 



SAMARBETS- OCH 
DISKUSSIONSÖVNINGAR 















Uno Tolvan 

Orrleken Karmen 

Sjösala 

Jobbskuggning Karlstad 



VERKSAMHETER I KARLSTADS KOMMUN 

Karmen 
0-12 år 

Sjösala 
13-18 år 

Orrleken 
0-99 år 

Tolvan 
13-20 år 

UNO 
16-25 år 





UNO 



SJÖSALA FRITIDSGÅRD 
FAMILJEDAGEN 



SOLBACKEN 
FRILUFTSGÅRD 



TOLVMANSGATANS FRITIDSGÅRD 



UTBILDNINGSVECKA I POLEN 









Ledarskap 
 
Ledarstilar 
 
Hur man gör en workshop 
 
Att leda en workshop 
 
Påbörja planeringen för ungdomsutbytet 



UNGDOMSUTBYTE 
RUSTAVI, GEORGIEN 















LÄRDOMAR 

Vilken stor skillnad det är emellan våra länder och hur vi 
jobbar, trots att vi inte ligger så långt ifrån varandra. 
 
Hur en workshop går till att planera, då den ska utföras ur 
ett icke formellt lärande perspektiv. 
 
Logistik, lärdom om olika kulturer, Ansvar, kommunikation 
att hantera en grupp, hantera information, gruppdynamik, 
språk. 
 
Projektstruktur. Gruppstruktur, Att vara internationell 
ledare. 
 



PLANERING FRAMÅT 

• Seminarium i Georgien 17-23/11 2019 
Diskussion kring hur projektet har förlöpt 
och vad som kommer att ske. 



Att uppmärksamma olika behov och hantera dem. 
 
Att inte ta saker för givet (kulturkrock)’ 
 
Och allt i landet lagom är inte så lagom som vi tror. 
 
Att reflektera och kunna bryta ner det jag gör i små 
block då vi gör det mesta automatiserat, att ställa 
sig utanför vår organisation och titta in i den. 



TACK FÖR OSS! 



KONTAKT 

•  Kent Karlin 

   UNO 

kent.karlin@karlstad.se 

070-0203255 

•  Mattias Karlsson 

 Sjösala fritidsgård 

mattias.karlsson@karlstad.se 

054-5402495 




