
”Vi skulle kunna ha ett videosamtal via internet/Skype eller någon annan form av 
videosamtal. Man skulle också kunna göra en stor chatt med alla i som vill vara 
med som man sedan kan dela in i chatt/samtals grupper och kunna diskutera 
olika ämnen ??”  
”Hej! Jag föreslår att ni kan göra en live på Instagram eller Facebook där man 
både kan svara på frågor och skicka in frågor??”  
”Antigen via discord eller Skype men finns Microsoft teams”  
”Nu under Corona pandemin så tycker jag att vi borde göra det i en gruppchatt/ 
videochatt. Även under dessa tuffa tider så borde vi kunna utrycka våra idéer/ 
åsikter så att vi kan göra skillnad. Det finns många alternativ att välja på som 
t.ex discord, skype och messenger. Om det nu går igenom så år det viktigt att ni 
sätter regler, som t.ex att alla kommer in samtidigt så att man inte avbryts mitt i 
en mening.”  
”hej, jag skulle föreslå en app som skickar ut notiser när det finns en workshop att 
göra. Där kan det även finnas "dagens fråga" till ungdomar som ni vill ha svar på 
med antingen olika alternativ eller en svarsruta.”  
”Att vi diskuterar hur samhället ska agera när det gäller Corona här i Sverige.” 
  
”skulle kunna ha de med ett Google program som är gratis som kallas för Google 
Meet det är som ett konferens verktyg som är väldigt enkel att använda 
föreslår att man gör det via tex Minecraft eller något annat spel där man kan 
"se" varandra 
Live.” 

 
”tänker mig ett samtal där det antingen är bara vi i panelen som pratar i ett 
samtal. samtalet kan vara låst, så att bara vi kan prata. annars så skulle vi kunna 
ha en facebook-live eller instagram-live där många människor kan se och bli 
inspirerade i våra samtal. det skulle exempelvis fungera perfekt om man vill ställa 
frågor då folk kan tumma ner och tumma upp på det dom tycker är bra.” 
 
”man kan börja med att ha ett möte för oss där vi bestämmer vad man ska prata 
om. 
ifall man bara ska ha chatt, man kan ha olika chatter under samma server och 
göra notis för "alla" eller olika grupper och personer.” 
 
”Om det ska vara med video antingen youtube live eller twitch vilket båda är 
streaming plattformar med en chatt där användarna kan interagera med den 
som håller i det.”  
”workshop som är anpassat för både yngre och äldre ungdomar. Då det är något 
digitalt så är skapa foto, musik och videos något som alla kan finna sig i. Att rita 
eller skapa en egen melodi är något som alla kan klara av! Så genom digitala 



verktyg kan man gå igenom för användarna hur man kan skapa och tillverka 
något som användaren har intresse av och kan utveckla själv”  
”kan vi dela upp oss två och två som kan göra en del och den andra delen kan vi 
göra klart när vi har utfört det första delen av uppdraget sen på slutet kan 
kombinera resultatet till en hel mittpunkt och redovisa det med Word dokument 
som vi skickar in det till Maria ungdomsdialog 
skulle kunna ha så man kan prata med varandra svara på frågor så man lär 
känna nya människor man skulle kunna ställa frågor till varandra och skapa nya 
saker och hjälpa varandra att skapa. Man skulle kunna visa produkter och 
inspirera varandra att våga saker osv.” 

 
 


