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Dokumentation från Ljungby kommun den 11 mars 2010, första dagen av kursen 

Är våra mötesformer anpassade till 
2010-talet? 
om möten för demokrati och jämställdhet 
 
Förväntningar som deltagarna har på kursen 
 
Olika metoder för förändringar av mötesformer 
Hur kan vi få nya deltagare in på våra möten och i gruppen? 
Hur kan vi lära oss att hantera det som sitter i förlängda märgen? 
Hur får vi den enskilde att känna sig delaktig på våra möten? 
Hur gör vi för att alla ska kunna känna sig bekväma när de talar?  
Vi behöver göra det enklare att tala på mötena (inte så mycket formalia) 
 
Uppgift inför kursstart 
 
Inför kursstart hade deltagarna fått följande uppgift: en vecka innan utbildningen medvetet 
observera vad som händer under veckans möten. Hur pratar vi? Vad säger vi? Vad säger vi inte? Hur 
beter vi oss? Hur är lokalen möblerad? Vem tar först ordet, är det alltid samma personer? 
 
Följande svar gavs: vi sitter runt ovalt bord, ordföranden öppnar, vi har dagordning och begär ordet, 
AU är lite mer öppet, samma mötesform oavsett vad som står på dagordningen. Man förväntar sig 
att folk pratar i en viss ordning. Värderar vi olika personer olika? (tar sig uttryck i att man inte lyssnar 
lika mycket på vissa personer utan börjar prata med andra, fixa med mobilen…etc. vilket sänder 
tydliga signaler) 
 
 

Kort utvärdering av förmiddagen 
 

Följande har varit plus 
Att få veta mer om skillnaderna i upplevelser mellan olika generationer 
Hela förmiddagen 
Energin – känsla av möjlighet 
Kroppsspråket – ta med oss energin 
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Följande har varit minus 
Att så få kom! 
 

Följande har varit intressant 
Att färre och färre kommer från kommunen 
Reptilhjärnan 
Generationsförändringarna – ungdomarnas tänk 
”vilken fisk man är” (om man har stort eller litet behov av trygghet)  
 
 
 
 
 
 
Åhörarkopiorna från dagen finns i särskild fil. 
 

Nästa tillfälle är torsdagen den 11 november 8.30-12.00 
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