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Hvorfor er det et vigtigt fokus og 
hvordan kan det realiseres for unge 

i forskellige komunale forløb og 
indsatser?
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• Fokus på styrkelse af børn og unges deltagelse 
(på multible måder)

• ’Projekter’ (tidsramme, formål, eksterne 
projektejere)

• Metodeudvikling (koncepter, programmer, 
teknologier)

• Fokus på børn og unge i sårbare og udsatte 
positioner

Ø Bogens pointer kan anvendes bredt i 
faciliteringen af børn og unges deltagelse

Baggrund



Hvad omfatter børn og unges deltagelse?

Husk deltagelsens tydelighed for unge



Hvad motiverer inddragelsen af børn og unge?

Multiple begrundelser:
Ret til deltagelse
Dannelse af unge til medborgerskab
Opnå funktionalitet og ejerskab
Styrke unges trivsel
Ligeværdighed

Vær tydelige omkring begrundelser
Illustration af elev fra en UNICEF Rettighedsskole



Hvornår er deltagelse meningsfuld for børn og 
unge?



Fire adgangsforhold mod forskelgørende
deltagelse

Børn og unge er i et 
immanent 
ulighedsforhold til 
voksne. 

Facilitering af 
deltagelse handler om 
at give adgang til 
ligeværdige 
deltagelsesmuligheder

Adgang til 
forskelsgørende

deltagelse

Adgang til 
ressourcer

Adgang til 
forandring

Adgang til 
udvikling

Adgang til 
tilhørsforhold



Særligt sårbare og udsatte unges deltagelse

Tag udgang punkt i det gode ungdomsliv
- Find fællessprog og forståelser af det gode ungdomsliv – håb og 

forandringsønsker
- Undgå at den unge bliver problemet eller udviklingsmålet
- Gensidig læring som drivkraft

Oplevelser af udsathed fører til noget på hjertet
• Israel et al. 2021: Lav socioøkonomi og eksklusion = mere aktivisme 
• Bruge sin (hårdt tjente) livserfaring 
• Ønsket om en bedre fremtid for andre unge

Undgå at dagsordenerne bliver for ‘forvaltningsnære’
- Mangel på kobling til unges erfaringsverden 
- Blindhed for unges egne ressourcer

Udklip af jouneymap fra ung deltager I projektet Viden 
Viser vej, Psykiatrien, Region Syddanmark

"Og så har jeg skrevet at det giver 

mening at være syg. jeg har været 

syg i rigtigt mange år og det giver en 

ny mening for mig nu, hvor jeg kan 

bruge min erfaring til at hjælpe 

andre."



Konkrete oversættelser

• Projekt eller hverdag?
– Bæredygtighed vs. forandringspotentiale

• Deltagelsens tilgængelighed 
– Tid, sted, form, udtryk, emne

• Konkrete, synlige resultater 
– Kan man eksperimentere? Hvad kan synliggøres?

• Repræsentation?
– Fravælg ikke på grund af sårbarhed

• Lækkert, sjovt, hyggeligt, spændende at deltage
– Husk deltagelsens her-og-nu (det er frivilligt)

• Gensidige læreprocesser!
– Skab refleksionsrum for professionelle

Skilt i boligområde. Projekt Børnedemokrater


