
1.
Vad är landsbygden, för er?
(Diskutera i grupp)

Här ska ni i gruppen tillsammans prata om era och 
andras tankar om landsbygden. Tänk inte bara på vad 
de som bor där ni bor tycker. Diskutera i stället vilka 
fördomar som finns om landsbygden hos de som bor 
på andra platser.
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•	 Vad	är	landsbygden,	för	er?

•	 Hur	tycker	ni	att	människor	som	bor	
 på landsbygden är? 

•	 Hur	skulle	ni	beskriva	landsbygden	och	
 människorna som bor där för någon som 
 aldrig har varit på landsbygden? 
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2.
Hur tycker ni att er hemort är?
(Diskutera i grupp)

Här ska ni i gruppen tillsammans prata om orten där 
ni bor (er hemort). Låt alla i er grupp beskriva hur ni 
tycker orten är. Fundera över om ni i gruppen håller 
med varandra eller om ni har olika uppfattningar.
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•	 Hur	tycker	ni	att	er	hemort	är?

•	 Vad	är	vanligt	med	er	hemort?

•	 Vad	är	ovanligt	med	er	hemort?

•	 Hur	är	ni	som	bor	här?
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3.
Vad tycker ni att engagemang är?
(Diskutera i grupp)

Engagemang är ofta både roligt och givande och  
nödvändigt för att något ska bli gjort. För att kunna 
engagera fler i det vi är intresserade av är det bra om 
vi har funderat på vad engagemang egentligen är. 
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•	 Vad	tycker	ni	att	engagemang	är?	

•	 Kan	engagemang	skapas	eller	ligger	det	i	vissa		
 människors natur att vara engagerade?

•	 På	vilka	sätt	går	det	att	engagera	sig?	

•	 Vad	förväntar	ni	er	av	någon	som	är	engagerad?
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4.
Vad behöver du för att trivas
och utvecklas på din hemort?
(Fundera själv – skriv ned svaren)   
Här ska du på egen hand fundera på vad som gör att du 
trivs på din hemort. Om du inte trivs, skriv då vad som 
skulle kunna få dig att trivas bättre. Du behöver inte 
visa vad du skrivit för din grupp. Syftet är att du ska 
veta vad du egentligen tycker.
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•	 Vad	får	dig	att	trivas	på	din	hemort?

•	 Vill	du	förändra	något	på	din	hemort	för	att
 den ska bli bättre att bo på?

•	 Finns	det	för	lite	av	något	på	din	hemort?

•	 Finns	det	för	mycket	av	något	på	din	hemort?
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5.
Beskriv drömbilden
av er hemort om 10 år!
(Diskutera i grupp – skriv ned svaren) 
Här ska ni i gruppen prata om framtiden på er ort. Inga 
idéer är för galna för att platsa här. Tänk inte på om 
idéerna	går	att	genomföra	eller	inte.	Kom	ihåg	att	ni	i	
gruppen inte behöver vara överens. Alla får berätta om 
sina egna idéer och drömmar. 
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6.
Vilka delar av drömbilden  
vill ni förverkliga på er hemort? 
(Diskutera i grupp – skriv ned svaren) 
Nu ska ni titta på det ni i gruppen skrev på fråga
fem och välja vilka av idéerna som känns viktigast 
och roligast att genomföra.
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•	 Vilka	av	idéerna	från	fråga	fem	känns
 viktigast och roligast att genomföra?
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7.
Hur ska er drömbild bli verklighet?
(Diskutera i grupp – skriv ned svaren)

Nu ska ni i gruppen skriva ned allt ni kan komma på 
som behövs för att er drömbild ska bli verklighet. 
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•	 Vad	behöver	hända	och	göras	för	att	er	drömbild		
 ska bli verklighet?

•	 Vad	kan	ni	göra	själva?

•	 Vem	behöver	ni	kontakta	för	att	komma	vidare?

•	 Vilka	resurser	har	ni	och	vilka	behöver	ni	skaffa?
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8.
Hur ska er tidsplan se ut? 
(Diskutera i grupp – skriv ned svaren)  
Nu ska ni göra en tidsplan över det ni behöver göra. 
Om ni kommer på mer som behöver göras, skriv ned 
det också. 
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•	 Hur	lång	tid	kommer	det	ta	att	genomföra	aktiviteten?	

•	 Vad	gör	ni	först?	

•	 Vad	gör	ni	sedan?

•	 Vad	gör	ni	sist?
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9.
Vem ska göra vad?
(Diskutera i grupp – skriv ned svaren)

Nu har ni en lista på vad ni ska göra och när ni ska 
göra det. Det enda som saknas nu är att bestämma 
vem som ska göra vad. Det gör ingenting om inte alla 
aktiviteter får en ansvarig just nu, någon kanske vill bli 
ansvarig senare. Tänk på att bara ta ansvar för sådant 
som ni verkligen vill göra. 
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•	 Vem	ska	göra	vad?

•	 När	träffas	ni	nästa	gång	för	att	stämma	av?
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