
Välfärdsområden och inflytande -
uppgiftspaket (45 min) 

Syftet med uppgiftspaketet "Välfärdsområden och inflytande" är att ge
eleverna grundläggande information om välfärdsområden samt
delaktighet och inflytande inom välfärdsområdena. I läromedlet ingår en
video gjord tillsammans med unga, som kort berättar om inflytande i
välfärdsområdena. Dessutom innehåller läromedlet uppgifter som
fördjupar elevernas kunskaper om välfärdsområdenas funktion och
utmanar dem att fundera på hur de kan delta och påverka på sådant sätt
de tycker om. 

Som en del av lektionen får de unga också dela sina tankar om hur
välfärdsområdet borde fungera och hur projektet ”Mot
ungdomsvälfärdsområden”, som har gjort materialet, kan ta ungas
budskap vidare till välfärdsområdena. Uppgifterna passar alla, oavsett
förhandskunskaper. 

 Video och diskussion 1.

Vad är ett välfärdsområde och hur kan man
påverka inom välfärdsområdet? (10 min) 
Videon finns på: bit.ly/hyvinvointialuevideo

Du får svenska undertexter om du klickar på inställningar på YouTube
videon.

I videon förklarar ungdomarna vad välfärdsområdet är och hur unga kan
påverka saker inom välfärdsområdet. Efter videon kan läraren till exempel
fråga eleverna:

http://bit.ly/hyvinvointialuevideo


Var det svårt att hitta svar på en specifik fråga?
Var något svar överraskande?

I informationssökningsuppgiften utreder ungdomarna i 2–3 personers
grupper frågor som är relaterade till sitt eget välfärdsområde och hur de kan
påverka där. Eleverna kan skriva svaren direkt under frågorna. 

I elevernas instruktioner framgår det att man kan hitta svar på frågor på
välfärdsområdenas webbplats eller genom att googla. Det kan vara bra att
nämna till eleverna att välfärdsområden först bygger sina webbsidor och
därför kan det vara svårt att hitta svar.

Efter uppgiften granskas svaren tillsammans. Förutom svaren kan läraren
fråga eleverna, till exempel:

Vilka tankar väckte videon? 
Vad var nytt för mig i videon? 

 1 januari 2023 flyttas ansvaret för organisering av social- och
hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna till de 21
välfärdsområdena.
Välfärdsområden ansvarar för bland annat socialvårdstjänster,
elevvård, barnskydd, hälso- och sjukvård och räddningsväsende. 
Våren 2022 valdes välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområden i
regionvalet. Fullmäktigen utövar den högsta beslutanderätten inom
välfärdsområdet.
Du får rösta i välfärdsområdesvalet om du fyller 18 år senast på
valdagen i det välfärdsområdet din hemkommun hör till.
Välfärdsområdet måste säkerställa att det finns mångsidiga
möjligheter för deltagande och inflytande.

Med gruppen är det bra att gå igenom basinformation om
välfärdsområden, bland annat:

2. Informationssökning (25 min)



Vilken typ av innehåll kan hittas på kontot?
Beskriv innehållet med tre ord.

1. I vilket välfärdsområde bor du? Markera det på
kartan.

2. Vilka kommuner hör till det välfärdsområdet?

3. Har ditt välfärdsområde ett konto på sociala
medier, till exempel Instagram?

4. Hur många ledamöter finns det i ditt
välfärdsområde?
*Ledamot är en invånare som är vald som beslutsfattare till välfärdsområdets
fullmäktige. Fullmäktige leder verksamheten i välfärdsområdet och fattar beslut
om de viktiga frågorna, såsom ekonomin och var tjänsterna finns.

6. Vilka typ av påverkningsmöjligheter har
invånare i välfärdsområdet?

7. Fungerar redan ungdomsfullmäktige i ditt
välfärdsområde? Om det fungerar, vad gör det?

 

Vad är välfärdsområdet?
Välfärdsområden är fortfarande ett stort mysterium för många. Driften av
välfärdsområden berör dock nästan alla av oss. Det är bra att veta vad
välfärdsområdet i ditt område sysslar med. 

Ta reda på ditt eget välfärdsområde. Ni kan jobba i grupper på ca 2-3
personer. Man kan hitta svar på frågor på välfärdsområdenas webbplats
eller genom att googla.

Frågorna:



Frågor om uppgiftspaketet? Ta kontakt!

I uppgiftspaketets sista uppgift får de unga svara på en enkät. Alla fyller i
enkäten själv, men man kan fundera på svaren med ett par eller i små
grupper.

Genom att svara på enkäten fördjupas elevernas kunskaper om
välfärdsområdens tjänster och utmanar dem att tänka på olika alternativ
att vara delaktig eller påverka. Via enkäten kan unga skicka sina
hälsningar till beslutsfattare i välfärdsområdet. Projektet Kohti nuorten
hyvinvointialueita (Mot ungdomsvälfärdsområden) vidarebefordrar
svaren på enkäten till välfärdsområdena, som kan utnyttja ungdomarnas
tankar i sitt arbete.

Enkäten finns på: bit.ly/välfärdsområdena
 

3. Enkät (10 min)

Ella Rouhe 
Projektchef
Nuorten Akatemia
050 324 4699 
ella.rouhe@nuortenakatemia.fi

Kohti nuorten hyvinvointialueita är ett gemensamt projekt av Nuorten
Akatemia, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund och Nuorten Suomi.
Syftet är att främja ungdomars delaktighet i välfärdsområden. Projektet
ska genomföras 2022-2024, och det finansieras av utbildnings- och
Kulturministeriet.

http://bit.ly/v%C3%A4lf%C3%A4rdsomr%C3%A5dena
mailto:ella.rouhe@nuortenakatemia.fi

