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FÖREBILDARNA

GENERATION F
E" utbildningsprogram i samverkan med gymnasieskolan som stärker och 
möjliggör ungas delak2ghet i frågor som rör social hållbarhet.



Hur kan skolan arbeta för att öka ungas delaktighet i samhället och 
intresset för omvärldsfrågor?

GENERATION F

- Stöd från Västra Götalandsregionen under 2020-2022 för att etablera och 
skala upp vårt program i regionen. 

- Finns nu etablerat i 9 samverkansskolan och 6 kommuner runtom i Västra 
Götalandsregionen

Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna
Lisa Palm, gymnasielärare Schillerska gymnasiet, Göteborg
Lisa Jahnstedt & Tindra Wilhelmsson, elever De La Gardiegymnasiet, Lidköping



YOU(TH) CAN MAKE A 
DIFFERENCE.
VI ARBETAR FÖR ATT GENOM ENTREPRENÖRIELLA METODER STÄRKA UNGAS DELAKTIGHET I SAMHÄLLET. 

FRAMTIDSTRO

HANDLINGSKRAFT

LOKAL SAMHÄLLSUTVECKLING



GENERATION F
VAD:

VARFÖR: 

HUR:

Gymnasieprogram som genom entreprenöriella metoder stärker ungas 
delaktighet i frågor som rör social hållbarhet.

Upptäcka lokala samhällsutmaningar och får göra något åt dem. Värdeskapande 
lärande. Meningsfullhet & Delaktighet som skapar Framtidstro

Programmet integreras i ordinarie kursplaner, ca. 30-50h, uppdelat i tre 
moduler. Förebildarna har en aktiv roll som projektledare och utbildare 



Effekter och resultat  

Att jag som ungdom ändå
kan göra lite skillnad ger mig
liksom en annan bild av vad
jag är kapabel till. Att ni ger
ungdomar en slags makt
och att man äntligen kan
göra något för att förbättra.

Dunya Elazzeh, deltagare 2021

Det är en chans för en att få
göra en förändring. Jag har
aldrig tidigare stött på ett
program som vill förändra för
det bättre, därför tyckte jag om
det här jättemycket för man vill
ju förändra saker"

Elev, Burgårdens Gymnasium

Skapa på egen hand …    
Påverka sin fram4d ……       
Påverka samhället ……..

“A# skapa värde för någon annan 
känns mer än underbart! A# själv se 
siffror och a# uppleva allt 
personligen ger en gåshud. Jag är 
mer än stolt över mi# och gruppens 
projekt”

“Någon sa att vi hade räddat 
en hel klass i årskurs 8, det 
kändes väldigt kul att höra 
det så från någon annan. Det 
kändes faktiskt ganska stort”

94%
91%
92%



Generation F med Förebildarna 
från lärarperspektiv

Ø Svårt att släppa 
kontrollen över 
undervisningstiden

Ø Tiden är knapp

Ø Passar det in i kursens 
centrala innehåll?

Ø Hur ska projektet 
bedömas?

Ø Tydligt upplägg - bra 
struktur

Ø Anpassning till centralt 
innehåll och kunskapskrav

Ø Kursen Kommunikation
Ø Globala målet 16 Fredliga 

och inkludande samhällen



Hur gick det och vad lärde vi 
oss ?

Två klasser parallellt
Planera och genomföra 
projekt
Konkretisera idéer
Arbeta med människor
Praktisk kunskap på 
teoretiskt program

Stolta och hoppfulla

Att göra mycket med små 
medel

Att göra skillnad
Att göra något 
meningsfullt för någon 
annan



You matter





Föreläsning:

Själsgatan 







Möjlighet att påverka

Bidra med något gott

Stort samhällsproblem
- Barnen
- Nära och kära
- Samhället

Generation F: Vi alla KAN!

Vi har skapat värde för andra!



Egna initiativ

Se problematiken i samhället

Vad kan vi göra? 

Unga= framtiden

Egna framtidsdrömmar

Globala målen:



Skillnad på rikHgt

“Roligaste jag gjort”

Rörda åskådare

Steg i räL riktning

Inspirera andra unga

Vi har gjort skillnad!



10 veckor av längtan

Kapabla till mycket

Påverka till ett bättre 
samhälle

Våga drömma

Vi spelar roll!

Projekt Generation F



https://www.youtube.com/watch?v=einD32NhpxA

https://www.youtube.com/watch?v=einD32NhpxA


FN-rollspel
Ett sätt att öka ungas delaktighet i samhället och 
intresset för omvärldsfrågor
Konferens för kraftsamling fullföljda studier den 26 september 2022

Lina Häger, Göteborgsregionen 



Vad är ett FN-rollspel?

• Upplevelsebaserat lärande

• Simulerad miljö

• Eleverna intar roller och agerar i 
roll under hela spelet



"Rollspelet ger en känsla av verklighet, en förståelse för 
hur det är för politiker och tjänstepersoner att förhandla 
hårt, snabbt, länge och under press för att komma fram 
till kompromisser och lösningar"



Vad är ett FN-rollspel?

• Upplevelsebaserat lärande

• Simulerad miljö

• Eleverna intar roller och agerar i 
roll under hela spelet

Faser:

1.Förberedelse

2.Genomförande

3.Efterarbete



Förberedelser

Gemensamt

Ta reda på/lära sig mer om:

• Vad FN är och gör
• Lära sig om ämnet som 

ska diskuteras
• Hur det fungerar under ett möte
• Hur resolutioner skrivs

Delegationerna

Förbereda deltagande genom:

• Vad landet har för relation till FN
• Vad står landet i frågan som 

ska diskuteras

• Vad vill landet med mötet?
• Skriva resolutioner

• Skriva ett inledande tal



Rollspelsdagen (eller flera dagar)

• Uppklädd (men inte utklädd)
• Registrering
• Inledande tal
• Förhandlingarna börjar

• Ordfo ̈randen skall 
vara en erfaren FN-
rollspelare och va ̈l insatt 
i regelverket





Språklig förmåga

Skriftspråkliga aktiviteter:

• Resolutioner

• Inledande tal (manus)

Talspråkliga aktiviteter:

• Hålla tal
• Debattera
• Formellt språk i plenum

Eleverna ges möjlighet att undersöka språkets form och funktion



Efterarbetet

• Diskussion kring vad man har 
upplevt och erfarit

• Utgå från elevernas egna 
reflektioner

• Inta ett perspektiv 
med öppna frågor

• Lärarna kan bygga vidare på det 
som kommer upp och skapa 
kompletterande lektioner



Riktade insatser på 
Individnivå 

Riktade insatser grupp/individ

Generella insatser som omfattar alla elever  
FN-rollspel



Lina Häger

Projektledare Göteborgsregionen
lina.hager@goteborgsregionen.se

www.goteborgsregionen.se

Kontakt

mailto:E-post:lina.hager@goteborgsregionen.se


Lunch 12:00-13:00

Valbart seminarium 13:00-14:00


