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BAKGRUNN

En voksende global bevegelse hvor barn og unge 
demonstrerte mot manglende politisk handling for å 
realisere målene i Parisavtalen. 

Barn og unge i Trøndelag deltok i skolestreiker. 

Trøndelag Fylkeskommune vedtok at ungdom må 
involveres i arbeidet med ny strategi for klimaomstilling.

Forespørsel fra Trøndelag Fylkeskommune i om 
samarbeid i å arrangere et klimaverksted for ungdom.



UNGDOMMENS KLIMAVERKSTED 
- ARRANGEMENTET

Åpen invitasjon til skoler og ungdomsorganisasjoner, og i 
sosiale medier (Snap Chat, Instagram og Facebook).

Trøndelag Fylkeskommune organiserte påmelding, 
hotellovernatting, måltider, sosiale aktiviteter, mm.

Arrangementet var for aldersgruppen 13-19 år, men 
yngre som meldte interesse ble også ønsket velkommen.

Totalt 38 barn og unge i alderen 10-18 år deltok.

Den faglige delen ble arrangert av forskere ved NTNU:

 Linn C. Lorgen og Marit Ursin ved Institutt for 
pedagogikk og livslang læring

 Isaac Arturo Ortega Alvarado og Frøydis Sæter ved 
Institutt for design



TEORETISK FORANKRING: 
BARNDOMSSTUDIER

Barn og unge som sosiale aktører 

Barn og unges meninger, perspektiver og erfaringer 
som verdifulle

Forskning og policy-utforming skal skje med barn og 
unge, ikke om barn og unge.

Barn og unges rett til medvirkning

FNs barnekonvensjon, artikkel 12.1 

Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg 
egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle 
forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig 
vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 



KLIMAVERKSTEDET

Strukturelle rammer:

• Aktivitetsbasert, individuelt og gruppevis

• Aldersbaserte grupper

• Gruppeledere fra Ungdommens fylkesutvalg 

og UngEnergi

Tidsplan:

 Dag 1 – Utfordringer og hverdagserfaringer

 Dag 2 – Fremtidsvisjoner og veien dit
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‘PARTICIPATORY METHODS’

Medvirkningsorienterte metoder

Åpen tilnærming, lyttende – hva er viktig for 
barn og unge?

Aktiviteter hvor man kan uttrykke seg gjennom 
skrift, foto, tegning, etc.
• Inkluderende 

• Visualiserende 

Aktiviteter hvor man fremmer ulike perspektiver 
og finner konsensus 
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TILBAKEMELDINGER 
OG REFLEKSJONER

Tilbakemeldinger fra deltakerne:

 Artig og spennende

 Inkluderende, fint å bli hørt

 Lærerikt 

 Sosialt, givende å møte andre engasjerte 
ungdommer

Forskerteamets refleksjoner:

 Deltakerne ‘tok rommet’

 Fin utvikling fra overordnede tema til konkrete 
forslag

 Genererte lett anvendelig, visuelt og konstruktivt 
materiale
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VEIEN TIL RAPPORT 
Alt materiale ble fotografert og samlet inn 
(individuelle lister, prioriteringslister, lister med 
forslag til tiltak, collager og framtidsvisjoner). 

Forskerne skrev feltnotater om prosessen.

Lorgen og Ursin skrev et offisielt sammendrag av 
klimaverkstedet.

klimaverksted-for-ungdom-2019-ferdig.pdf 
(trondelagfylke.no)

https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/klima-og-miljo/klimarad-trondelag/klimaverksted-for-ungdom-2019-ferdig.pdf


MATERIALET GIR INNBLIKK I:
• Tema ungdom anser som viktige

• Konkrete løsningsforslag

• Fremtidsvisjoner om et bedre liv og samfunn: 

 Bedre tid og mindre bekymringer 

 Fellesskapsorientering  

 Grønnere omgivelser

 Holistisk og bærekraftig livsførsel og lokalsamfunn

 Lokal produksjon av mat, klær og energi



FRA VERKSTED TIL REELL MEDVIRKNING

Materiale fra Klimaverkstedet 

 Ble hengt opp i korridorene hos Trøndelag Fylkeskommune. 

 Utgjorde utgangspunkt i påfølgende seminarer i utviklingen av 

ny klimaomstillingsstrategi.

 Hadde stor påvirkning i Trøndelags strategi for klimaomstilling.

 Påvirker videre arbeid i Ungdommens fylkesutvalg. 



HVORDAN SØRGER VI FOR AT 
UNGES KLIMASTEMMER BLIR HØRT?

o Åpen invitasjon

o Åpen tilnærming

o Medvirkningsorienterte og inkluderende metoder

o Inn i prosessen på et tidlig tidspunkt

o Sørge for reell medvirkning

Spørsmål? Ta gjerne kontakt  marit.ursin@ntnu.no

mailto:marit.ursin@ntnu.no

