
 
 

Lista på material – Demokrativerkstäder 2022 

 

1. Praktiska instruktioner – de olika 10 stegen 

Här finner ni en översikt över de olika stegen som krävs för att genomföra en 

demokrativerkstad  

 

2. Presentation om EU:s ungdomsdialog 

Presentationen sammanfattar, ger bakgrund och förklarar EU:s ungdomsdialog 

 

3. Presentation om metoden Lokal Demokrativerkstad 

I den här presentationen sammanfattas metoden lokal demokrativerkstad och ger en 

överblick över de olika stegen i metoden som ni hittar utförligt beskrivna i Guide: Att 

anordna en lokal demokrativerkstad för ungas inflytande i Europa 

 

4. Presentation att hålla under en demokrativerkstad 

Presentationen kan användas av er som modererar en demokrativerkstad, antingen om 

den hålls digitalt eller på plats i en lokal. Ni väljer själva vilka delar av presentationen ni 

tar med. I anteckningarna till varje bild finns beskrivning av de olika stegen och 

anvisningar som ni kans ta stöd i. Presentationen får endast användas under 

demokrativerkstäder. Stegen bygger på Guiden: Att anordna en lokal demokrativerkstad 

för ungas inflytande i Europa 

 

5. Guide: Att anordna en lokal demokrativerkstad för ungas inflytande i Europa 

Det är ni som arbetar på ungdomsgården, på ungdomsrådet eller i ungdomsorganisationer 

som är utbildade pedagoger, fritidsledare och övrig personal, som är experter i er egen 

verksamhet. Läs och bläddra i materialet och plocka bitar som du tycker att ni tycker ni 

kan ha användning av eller frågeställningar som ni kan diskutera vidare. Komplettera 

gärna genom att gå igenom LSU:s och MUCF:s övriga material. I metodmaterialet Prata 

politik hittar du flera tips på hur du kan prata politik med unga. 

 

Ni hittar guiden här: EU:s ungdomsdialog Guide för att anordna en lokal 

demokrativerkstad för ungas inflytande i Europa (mucf.se) 

 

6. Ungdomsdialogens frågor - fem olika underteman 

Här finner ni de vägledande frågor som demokrativerkstäderna ska handla om uppdelat i 

fem olika underteman. För att göra diskussionerna mer tillgängliga finns även förslag på 

diskussionsfrågor  

 

7. Stödmaterial till frågorna 

I dokumentet förslag på diskussionsfrågor som är mer anpassade efter 

demokrativerkstadens metod. Ta hjälp av materialet och kontakta gärna LSU om ni 

behöver råd i formulering av frågorna.  

 

https://www.mucf.se/publikationer/prata-politik
https://www.mucf.se/publikationer/prata-politik
https://www.mucf.se/sites/default/files/2021/09/MUCF054_METODMATERIAL_DEMOKRATIVERKSTAD_Korr_1.1_TS.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/2021/09/MUCF054_METODMATERIAL_DEMOKRATIVERKSTAD_Korr_1.1_TS.pdf


 
8. Rapporteringsformulär 

I rapporteringsformuläret fyller ni som moderatorer i resultatet – de lösningar på de 

identifierade problemen som demokrativerkstaden kom fram till. 

Rapporteringsformuläret kan fyllas i under slutet av demokrativerkstaden eller efter 

beroende på vad ni finner bäst. Rapporteringsformuläret ska skickas in senast den 10 juni 

till LSU.  

 

9. Intyg 

MUCF arbetar på att få fram ett intyg som ni kan dela ut till deltagare vid 

demokrativerkstäderna 

 

10. Marknadsföringsmaterial om demokrativerkstad och EU:s ungdomsdialog i 

Sverige 

Som marknadsföringsmaterial kan ni använda affischer som ni 

uppdaterar med information om tid och plats för era aktuella 

demokrativerkstäder. 

 

11. Marknadsföringsmaterial Europaåret för unga 

På sidan European Year of Youth 2022 - Communication material | 

European Youth Portal (europa.eu) hittar ni massa material på olika 

språk för att marknadsföra Europaåret för unga. 

https://europa.eu/youth/year-of-youth/communication-material_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth/communication-material_en

