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Incheckning 



Det här händer under passet:

Struktur 

Rättighetsbaserat ledarskap

Uppdrag

Frågestund



Uppdrag

• Trygga och jämställda platser

• Medskapande och aktörskap 

• Samverkan med civilsamhället 

Trygga mötesplatser

Medskapande och aktörskap

Samverkan med civilsamhället



Rättighetsbaserat ledarskap



Icke-
diskriminering 

Delaktighet 

Transparens 

Ansvarutkrävande 



Rättighetsbärare

Skyldighetsbärare 

De som ska få sina rättigheter tillgodosedda, 

De som ska se till att rättighetsbärarens 
mänskliga rättigheter följs.



När är ni rättighetsbärare 
eller skyldighetsbärare?



Icke-
diskriminering 

Delaktighet 

Transparens 

Ansvarutkrävande 



Aktivitetsramen 

Presentation och syfte

Incheckning 

Namnövning / trygghetsövning

Trivselregler

En aktivitet

Avslut och utcheckning 

Presentation av oss själva och varför vi är 

här. 

- Öka transparens och ansvarsutkrävande 

- Tydlig start

Incheckning 

- För att alla ska få komma tals 

- Forskning prata tidigt, våga vara med 

senare

- Alla får lika mycket utrymme

- Delaktighet 

- Beroende på vad man väljer att göra, 

pronomenrunda = ickediskriminering, viktigt 

att känna av och anpassa efter gruppen
Någon typ av 

namnövning/trygghetsövning

- Rätten till sitt eget namn 

(barnkonventionen)

- Känner sig trygg om man vet vad alla 

i ett sammanhang heter

Trivselregler 

- Inte regler för aktiviteten, utan hur vi är 

mot varandra. 

- Hur förväntas jag bete mig i det här 

sammanhanget? 

- Vad accepteras och inte? 

- Komma överens tillsammans 

- Lättare att agera om någonting händer 

(aktiv åskådare)

- Icke diskriminering och delaktighet

Avslut och utcheckning 

- Kan handla om olika saker. Viktigt att avsluta 

sammanhanget så att de kan gå vidare.

sammanhangsmarkering. 

- Chans för reflektion (Bra tillfälle att logga en 

aktivitet)

En aktivitet 

- Steg fem är själva aktiviteten vilket 

kan vara precis vilken aktivitet som 

helst.

– Kan vara en lek, utbildning



När kan ni använda 
strukturen aktivitetsramen i 

er verksamhet?



När kan vi använda 
strukturen?

Ungdomsledda aktiviteter 

Utbildning för personal och unga

Gårdsmöten



Aktiviteter för tjejer och icke binära

Workshop om mötesplatsenkäten

Ungdomsledarutbildning 



Frågestund
Vad tar du med dig från detta passet?

När är aktivitetsramen en användbar 

struktur för er?

Vad behöver ni för att komma i gång?



Sammanfattning 

Utcheckning-Menti.com

En känsla som du tar med 
dig från passet 


