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reellmedvirkning?



problem eller ressurs?



Organisasjonsendring



Unge som lokale ressurser



Vi lurer på: Hvordan kan unge best være
medforskere og medvirkere når man skal
etablere, utvikle og evaluere steder for ungdom?



-> relasjon 
-> relevans 
-> ressurs



Involvere unge fra start



Involvere ungdom i statistikk



Intervjuteknikk og tråkk



Unge på befaring



Unge på befaringUnge på befaring



Engasjere lokale ressurspersoner



Involvere ungdom i politiske 
prosesser som omhandler dem 



La ungdom være med 
å formidle



Splot Tråkk Kart

UngPlan Oslo 2019

1 dags-workshops: Lambertseter (7. mai), Hauketo (24. september) og Oppsal (10. oktober)



Samskaping



Hva gir god og reell medvirkning?

1. Snakk om makt
2. Snu perspektivet
3. Bygg relasjon
4. Del historier
5. Lag ny kunnskap sammen
6. Gi gode verktøy
7. Bygg sammen
8. Be om råd
9. Logg opplevelsen
10. Takk dem!



SNAKK OM MAKT





SNU PERSPEKTIVET



BYGG RELASJON & 
DEL HISTORIER



LAG NY KUNNSKAP SAMMEN



GI GODE VERKTØY, 
OVERSETT & BYGG



BE OM RÅD & 
LOGG OPPLEVELSEN

”Ungdom kan hjelpe ved 
å se ting fra perspektiver 

voksne ikke kan se”
Ungdom, Skullerud 

”Barn og ungdom har 
mye og si, og de kan 

være nyttige for 
fremtiden”

Ungdom, Skullerud



Hva får ungdom ut av å medvirke?

• Nettverk, venner og 
rollemodeller

• Mestring, kunnskap og 
demokratiforståelse

• Inspirasjon og energi
• Makt til å påvirke 

omgivelsene og 
medbestemmelse

• Muligheter til å gjøre noe 
for andre og seg selv



Hva kan voksne med makt bidra med?
• Sette av tid og ressurser til ung medvirkning
• Ta ungdom – og jobben de gjør – seriøst
• Vær nysgjerrige og modige i møte med ungdom



aina.hagen@oslomet.no
sblo@oslomet.no

Foto: Nina Vestby, Karoline Hjorth og Sara B. Lorenzen

Takk for oss!

mailto:aina.hagen@oslomet.no
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