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Co-evaluering

Co-initiering af 
projektet og 
evalueringen

Gennemsigtighed
i analysearbejdet

Tilstræbt 
ligeværdighed i 
mellem aktører 

Projektforløbet

SOCIALRESPONS’ ROLLE OG TILGANG



OMVENDT DELTAGELSE KRÆVER AT DE 
PROFESSIONELLE TILPASSER SIG DE UNGE



ORGANISATORISK MODNING

RECIPROCITET

MINDRE INDIVIDFOKUS



• Tydelighed: Hvad vil vi med de unge? Hvad kan de forvente af os?

• Risikovillighed: hvor parate er vi til at handle på det de unge ønsker?

• Ressourcekortlægning: hvem er tilstede og hvem har vi brug for for at lykkes 

med den ungedeltagelse vi ønsker?

• Anledninger til dialog med unge lokalt: hvor færdes de unge? Hvor hænger de 

ud? 

• Indhent inspiration til ungeinddragelse fra andre (der ligner Jer)

ORGANISATORISK MODNING



”…Vi vil helt vildt gerne 

samarbejde, det bliver bare 

nødt til at være ligeværdigt 

(Ung i ungeklynge)

• De professionelle har brug for viden 

om de unges forståelse af 

problemerne og behov for løsninger

• De unge har brug for de 

professionelle til at få ting til at ske

RECIPROCITET



”“Vi bliver ved med at komme, fordi vi føler vi får en 

mulighed for at gøre noget bedre. Vi gør det jo ikke 

for os selv, vi gør det for de yngre. Min lillebror går i 0. 

klasse, så måske kan han nå at få noget ud af det.”

Ung deltager, Ama’r Youngsters

MINDRE INDIVIDFOKUS
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DE TRE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

ORGANISATORISK MODNING

RECIPROCITET

MINDRE INDIVIDFOKUS
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