
FRITID 

PÅ UNGES PREMISSER



Organisasjonene:

• Etablert 1978  

• 620 medlemsklubber

• 2500 ungdomsarbeidere 

• 100 000 unge brukere 

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon som skal fremme 

interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og 

lignende åpne møteplasser.

Felles for våre medlemmer:

• åpne for alle i målgruppen 10 – 18 år

• brukerstyrte, der de unge har reell innflytelse

• religiøst og politisk nøytrale

• kommunalt drevet eller kommunalt støttet

• rusfrie





FRITIDSDELTAKELSE

Rapporten «Kulturbruk ute og hjemme» fra 2016 konkluderer med at 
kulturbruk fordeler seg ulikt langs kjente akser som:

• utdanning

• inntekt 

• bosted

• alder

De med lave levekår og bosted i distriktene bruker mindre offentlig 

kulturtilbud.

Etnisk bakgrunn påvirker også kulturell deltakelse, men ofte i sammenheng 

med levekår. 



FRITIDSKLUBBEN –
OFFENTLIG KULTURAKTØR SOM NÅR: 

Alle ungdom, men spesielt:

• de med sosialt svake relasjoner til foreldre og skole 

• lavinntektsfamilier 

• minoritetsungdommer

• hele landet



KULTUR FOR Å DELTA
Hva fremmer og hemmer kulturell deltakelse?

• omdømme og narrativ

• tillit og trygghet (den kompetente ungdomsarbeider)

• aktivitetstilbud

• brukere og målgruppe (kjønn, alder, typer)

• grad av medvirkning

• lokalisering og fasiliteter

• betaling 

• organisering





MED UNGDOM SOM RESSURS
MEDVIRKNINGSHÅNDBOK FOR UNGDOMSARBEIDERE



MEDVIRKNING
SOM METODE

RELASJON

RELEVANS

RESSURS



GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL

Hva 
• innhold/ aktivitet/ bakgrunn

Hvorfor – hensikt/ formål 
• Effekt mål/ formål (målsetning med målene)

• Resultat mål/ del mål 

Hvem 
• målgruppe/ rekruttering

Hvordan - metode
• hvem utfører – ressurser - samarbeidspartnere

Når 
• perioder vs hele året/ fremdriftsplan
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-MEDVIRKINGSTRAPPA
ROGER A. HART

Diktatur – voksne «tvinger» unge å delta

Manipulasjon – unge hjelper med å implementere voksnes initiativ

Voksen initiert, men delt avgjørelse med de unge

Voksne tar avgjørelser men de unge er konsultert og informert

Symbolsk – unge får oppgaver og er informert om hvordan og hvorfor 

Dekorasjon – voksne skyver de unge foran seg uten at de har reel påvirkning

Ungdomsinitiert og ungdomsstyrt

Ungdomsinitiert, men delt avgjørelse









KJENNETEGN VED DE UNGE:

• pliktoppfyllende og reflekterte

• alltid pålogget i sosiale medier. Må alltid oppdatere seg

• opplever høyt press, spesielt i skolen

• frigjøringsperiode med mange valg preget av selvrealisering og 

identitetsskaping

• motsetningsfull tid - fra ønske om å ikke skille seg ut til ønske om å være 

annerledes

• opptatt av venner, men mer familieorienterte en tidligere

• eksperimentering, frihetsfølelse, uavhengighet, fleksibilitet, spontanitet og 

utforskende

Fra «Barn og unges kulturbruk i Oslo» – NPU og Opinion



KULTURELLE KJENNETEGN:

• impulsivitet og kreativitet preger adferden og er drivere for 

opplevelser

• ungdom ønsker å være delaktige og ikke passive konsumenter

• interaktivitet i kunsten øker appellen for de unge

• ungdom ønsker mer kunst og kultur på de digitale flatene de er, og 

at kulturtilbudene gjøres kjent der

• den sosiale rammen rundt aktiviteten er veldig viktig for målgruppa

Fra «Barn og unges kulturbruk i Oslo» – NPU og Opinion





THE FUTURE OF JOBS:

Top 10 skills in 2020:

• Complex problem solving

• Critical thinking

• Creativity

• People management

• Co-ordinating with others

• Emotional intelligence

• Judgment and decision making

• Service orientation

• Negotiation

• Cognitive flexibility



7 KILDER TIL PSYKISK HELSE

Identitet og selvrespekt
• følelse av å være noe, noe verdt 

Mening i livet
• Følelse av å være del av noe større enn en selv - noen som trenger en 

Mestring
• Følelse av at man duger til noe 

Tilhørighet
• Følelse av å høre til noen og høre hjemme et sted

Trygghet 
• Kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd 

Sosial støtte 
• Noen som kjenner en, bryr seg om en, vil passe på en om det trengs 

Sosialt nettverk 
• Noen å dele tanker og følelser med, være del av et fellesskap



SOSIAL KOMPETANSE

Å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike 
situasjoner

Består et sett ferdigheter:

• Selvtillitt – individets tiltro til sine egen evner

• Selvfølelse – akseptere seg selv som den man er

• Empati – evne til å sette seg inn i andres følelseliv

• Selvhevdelse – å kunne hevde seg selv og egne meninger

• Selvkontroll – kunne tilpasse seg ulike situasjoner og utsette egne behov



UNGDATA OG SSB TIDSSTATISTIKK

Det store bildet er at det går bra med norsk ungdom. Samtidig er det negativ 
utvikling på en del områder:

• økt kriminalitet, voldsbruk, mobbing, psykiske helseutfordringer, rusbruk, 
kropps- og skole press, og flere er inaktive

• redusert fremtidsoptimisme

• 50 % er ikke fornøyd med lokale møteplasser

• 40 % er ikke fornøyd med kulturtilbudet der de bor

• tid brukt på skjermaktiviteter øker kraftig 

• sosialt samvær har gått ned med 26 % på 20 år

• 35 % ønsker å være mer sosiale

• 71 % av unge er opptatt av klima og miljø



HVA BETYR DETTE?

Det er et stort behov for attraktive arenaer for unge der de kan:

• møte andre unge – skape nettverk, sosial støtte og tilhørighet

• medvirke til egne aktiviteter – mestring og mening

• bli sett, hørt og verdsatt – identitet og trygghet

• få kompetanse innenfor kreativitet (problem løsning), kritisk 
tenkning, samarbeid, emosjonell intelligens og å ta gode valg

• utvikle seg selv fra barndom til voksenliv 

• med trygge og kompetente voksne veiledere





SEEK ´N FIND

• Seek 'n find er avansert laggjemsel i skogen rundt lysløypa i 
Oppegård syd med 400 ungdommer 

• 1 x 1 km med laget egne kart og møteplasser i skogen

• Arrangementet er for 8-10. klasse varer hele natta

• Deltakerne danner og melder seg på lag med to til ti deltakere 
per lag. 

• Lagene har hver sin base med en kode og målet er å finne flest 
mulig baser/koder i løpet av natta. 

• 100 kr i deltakeravgift, dekker felles mat og premier til 3 beste lag

• Klubbene i Oppegård sammen speideren og folkhjelpa totalt 70 
voksne (25 på lønn og resten frivillig)



FRILUFTSAKTIVITETER I KLUBB

• Utendørspaintball, lavterskel utendørsklatring, fisketur og isfisketur –

Trondheims klubbene

• Strandrydd aksjoner med kunnskap om søppel i havet – Austrheim utenfor 

Fredrikstad

• Toppturgruppe med prosjekt om å dra til Lofoten - Kristiansand

• Havsport senter med utstyr som kajakker, Sup, båt, vanntrampoline, runnerz, 

katapult og klatretårn med hinderløype. Vi ønsker hinderløypen og Wibit

swing - Austrheim

• Robinson ekstrem helg – helgecamp med ungdom i Kristiansand

• Friluftscamp - klubbene i Bremanger

• Friluftsgruppe med padling, paintball, leirdueskyting, klatring, fjellturar, fisking, 

matlaging og telting – Askvoll 

• Sommerleir med sjøcamp – Rykkin i Bærum



DNT DRAMMEN - INKLUDERING

• Skape egne aktiviteter for ungdom

• Se ressursene og gi ansvar – sett, hørt og verdsatt

• Kurs i turledelse – gi de unge en posisjon i organisasjonen

• La ungdommene lage rekrutteringsoppleggene de skjønner ungdom. De bør 

være ambassadører som inviterer 

• Mange minoritets ungdom ønsker identitet, tilhørighet, status og vil gjerne bidra

• Skape gode inkluderende miljøer preget av godt samhold, og følg dem opp så 

de ikke blir borte

• Rekrutter dem gjerne som barn og gi dem rom som unge

• Ha utstyr og det de trenger 

Havva Cukurkaya prosjektleder 





RESULTATER:

• relasjoner gir relevante tilbud og gode møteplasser

• fokus på ressurser gir mestring og myndiggjøring

• gir god fysisk- og psykisk helse, og sosial kompetanse

• gir økt toleranse og forståelse

• bidrar til et mer inkluderende samfunn 

• hindrer utenforskap, avmakt og radikalisering

• virker demokratibyggende



OPPGAVE:

•Hvordan kan dere bruke RRR metoden i deres 
arbeid for inkludere flere ungdom i friluftsliv?

•Hvordan sørge for arrangementer og prosjekter gir 
varig økt deltakelse og hverdagsaktivitet?

RELASJON – RELEVANS – RESSURS



TAKK FOR MEG



Pathways to participation: 
Openings, opportunities and obligations

1. Barn blir lyttet til. 

2. Barn får støtte i å uttrykke sine 

synspunkter. 

3. Barnas synspunkter tas med i 

betraktningen. 

4. Barn er involvert i beslutningsprosesser. 

5. Barn deler makt og ansvar for 

beslutninger.

Disse deles inn i:

åpninger – muligheter - forpliktelser


