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• Gjennomsnittlig inntekt:       281.133,-
• Gjennomsnittlig areal, bolig:      60 kvm





• Gjennomsnittlig inntekt:       622.900,-
• Gjennomsnittlig areal, bolig:      88 kvm
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- målsetting -
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fysisk forståelse sosial forståelse

stedsinteresser
stedsbruk
stedsbilder

bred medvirkning

handlingsrom for utvikling



STORE FORSKJELLER: TYPER
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fokus: mangfold

familier

unge voksne

rusmisbrukere eldre

barn

ungdom

arbeidsledige

yrkesaktive

rekreasjon

sosialiseringlek

lekser

sprøyterom

tidsfordriv

idrett

leilighet



kun to av mange 
grupper

barn

ungdom
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BEFARINGER

DAGTID
KVELDSTID

HELG
SOMMER/HØST



FELTKONTOR



REGISTRERINGSARBEID

OBSERVASJONER
INTERVJUER

FILM
FLYTDIAGRAM



REGISTRERINGSARBEID



WORKSHOPS

BEBOERE
UNGDOM
SKOLENE

ORGANISASJONER
NÆRINGSDRIVEDE



SURVEY

SPREDD VIA SOSIALE  MEDIER
CA 500 RESPONDENTER
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- medvirking: barn og unge -



5. informasjon

4. konsultasjon

3. dialog
2. dagsorden-setting

1. medstyring

medvirkningsstigen





Planprosessen
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når vi jobbet med parkløft: tøyen
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når vi jobbet med parkløft: tøyen
var målet å se de ulike offentlige rommene 

fra ulike gruppers perspektiv..

..også fra barn og unges perspektiv..

..vi jobbet fram løsninger med dem
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- viktige erfaringer -



aksjonsradius



aksjonsradius



aksjonsradius



aksjonsradius

for 3 generasjoner siden:
ca 10 kilometer



aksjonsradius

for 2 generasjoner siden:
ca 1 kilometer



aksjonsradius

forrige generasjon:-
ca 800 meter



dagens generasjon:
ca 250 meter

aksjonsradius
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skolevei + BAKGÅRDEN
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så hva er det viktigste barn og unge vil ha..

..steder å være..

..ikke minst: steder å være nettopp barn å unge



stolthet



stolthet



2 diskurser



2 diskurser



2 diskurser



behov for å være stolte,
men stolthet kan også holde tilbake



raushet
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raushet



raushet



raushet

barn/unge rusmisbrukere

begge grupper er redde for å miste plass og tilgang til 
offentlige rom, på grunn av utvikling



omsorg

barn/unge

må settes først!

rusmisbrukere

må også få plass!

begge grupper er redde for å miste plass og tilgang til 
offentlige rom, på grunn av utvikling
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øst vest

heterogene grupper homogene grupper

”geografi”

”konfliktnivå”

vanskelig å ta plass lettere å ta plass



trenger at vi hører
ordentlig etter



Borggata friområde







UNGDOMS-
TRÅKK

- en slags ”videreføring” -







Hva kjennetegner ungdoms 
og unge voksnes deltakelse i 
og bruk av byens parker og 
offentlige rom? 



Hva kjennetegner ungdoms 
og unge voksnes deltakelse i 
og bruk av byens parker og 
offentlige rom? 

Offentlige uterom er viktige ikke 
bare fordi de er et gode i seg 
selv,men fordi de gir potensiale 
for deltakelse og inkludering: 
Tilgjengelig offentlige rom er en 
forutsetning for demokrati og 
sosial integrasjon..





En viktig utfordring, knyttet til 
å forstå unges bruk av offentlig 
rom, er det mylderet av aktører 
som (på en eller annen måte) 
påvirker rommene sammen 
med dem..
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En viktig utfordring, knyttet til 
å forstå unges bruk av offentlig 
rom, er det mylderet av aktører 
som (på en eller annen måte) 
påvirker rommene sammen 
med dem..

Disse aktørene representerer 
både potensielle 
samarbeidspartnere og 
interessekonflikter..

Å forstå og jobbe for synergier 
mellom barn/unge og andre 
grupper, vil derfor være viktig i 
framtiden
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Ungdom: bruk

• sansing: opplever steder på egne måter, 
som ofte kan skille seg fra hvordan voksne 
opplever dem

• variasjon: trenger mangfoldige, fleksible 
uterom som kan tilpasses sesong og ulik 
aktivitet

• fellesskap: steder å ”bare være” med 
hverandre, er viktig

• spenning og trygghet: hårfin balanse 
mellom trygge og kontrollerte omgivelser

• endring: de som bidrar til utvikling ”i dag” 
er ikke de samme som vil ta stedene i bruk 
”i morgen”
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Ungdom: økt bruk

• medskaping: inkludering gir 
selvbevissthet rundt egen aktivitet, og hva 
som er viktig

• innflytelse: gir stolthet og kunnskap om 
hvordan prosesser foregår

• rollemodeller: å inngå i nettverk skaper 
relasjoner der en både får og blir forbilder

• mestring: dersom unge får bidra i 
utviklingen av egne tilbud, får de eierskap 
til tilbud og sted






