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prosjektleder

eLVIS c. NwoSu

Prosjektleder for Riverside resiliensgruppe ved Riverside ungdomshus 

i Oslo Kommune,har vært leder for Fagforbundet i Barne- og fami-

lieetaten i Oslo kommune. Initiativtaker til, og leder av flere gode 

prosjekter for enslige flyktningbarn, barnevernsbarn og annen Oslo-

ungdom. Mange års erfaring fra Rådet for innvandrerorganisasjoner.



Helse og Rehabilitering
Helse og Rehabilitering, 
en stiftelse med 26 
medlemsorganisasjoner, 
har konsesjon til å 
drive tv-spillet Extra. 
Overskuddet fra Extra 
skal bidra til frivillige 
organisasjoners innsats 
for å bedre fysisk og 
psykisk helse i Norge. 
Frivillige, humanitære 
organisasjoner kan søke 
om midler til definerte 
prosjekter innen 
forebygging, rehabilitering 
og forskning, uavhengig 
av medlemskap i 
stiftelsen. 

Forord
Dette heftet er basert 
på flere års erfaringer 
med prosjekter som har 
vært rettet hovedsakelig 
mot minoritetsungdom i 
risikosonen, og samtidig 
åpne for alle.  

Vårt samfunns 
forestillinger om det å 
være vellykket, skaper 
mange tapere. Spesielt 
for mange ungdommer 
med mindre ressurssterk 
bakgrunn er det et 
uoppnåelig ideal. Mangel 
på utdanning, dårlig 
økonomi og stadig 

nedvurdering av deres 
evner gjør at de faller 
utenfor på mange måter, 
og ser på seg selv som 
tapere. 

Organisasjonen African 
Cultural Awareness 
startet med forebyggende 
ungdomsprosjekter 
gjennom bruk av 
video for å skape 
lavterskeltilbud og gi 
ungdom anledning til å bli 
bevisst egen kreativitet og 
kompetanse.  

Siden oppstarten har over 
to hundre ungdommer 

vært involvert i prosjekter 
på forskjellige måter i 
Gamle Oslos Aktivitetshus 
og på Søndre 
Holmlia fritidssenter. 
Prosjektlederen har 
også drevet et lignende 
prosjekt på Riverside 
ungdomshuset Bydel 
Gamle Oslo.

Vi retter en stor takk 
til Stiftelsen Helse og 
rehabilitering for deres 
finansiering og til alle som 
har fulgt oss på veien, 
alle som har kommet oss i 
møte og til ungdommene 
som har lært oss så mye.  

I 2007 fordelte Helse 
og Rehabilitering 198 
millioner kroner til 104 
ulike organisasjoner. 
Til sammen har Helse 
og Rehabilitering siden 
starten i 1997 delt ut 
over 2 milliarder kroner.
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forebyggende 
ungdomsprosjekter

gjennom bruk av video 



Å finne egen styrke og egen identitet skjer blant annet gjen-

nom tusen små opprør mot de identiteter man blir påført 

mot sin vilje, de klisjeene som begrenser ens selvbilde og 

framtidsmuligheter. Gjennom disse små opprørene gis det 

uttrykk for kontroll over beslutninger og handlinger. Dette 

virker igjen inn på egen helse.

myndiggjøring

Ungdom som vanker 
i belastede bymiljøer, 
og ungdommens 
”uønskede” atferd 
generelt, får i perioder 
mye oppmerksomhet. 

Dessverre begrenser 
denne oppmerksomheten 
seg ofte til den politiske 
debatten. Vi skulle ønske 
at den også var mer 
merkbar i bydelenes 
budsjetter. 

Altfor mange unge 
befinner seg i risikosonen 
både med hensyn til 
rusmisbruk, vold og 

kriminalitet. 

Nesten en tredjedel av 
norsk ungdom avslutter 
ikke videregående skole. 
Det kan være mange 
grunner til dette, men 
uansett vil det gjøre 
ungdommer sosialt sett 
mer sårbare.

Samtidig blir 
forestillingene om 
hva det betyr å være 
vellykket, stadig mer 
krevende. Det handler i 
stor grad om å ha et visst 
forbruksmønster som skal 
være ”vellykket”. Vi vet at 

slike forbruksmønstre ikke 
er bærekraftige. Likevel 
vil de som ikke når opp 
til de forventningene om 
forbruk som vårt samfunn 
skaper, ofte se på seg selv 
som tapere. Dette gjelder 
også for svært unge 
mennesker. 

”Myndiggjøring”, 
”maktmobilisering” er 
begrep som brukes for 
å oversette det engelske 
”empowerment”. 

Disse begrepene har 
blitt brukt på mange 
forskjellige måter – her 

vil vi bare minne på 
at et viktig element i 
enhver myndiggjøring er 
selvfølgelig det å gjøre 
motstand. 

Å finne egen styrke og 
egen identitet skjer blant 
annet, på ulike vis og 
i ulike sammenhenger, 
gjennom tusen små 
opprør mot de identiteter 
man blir påført mot sin 
vilje, de klisjeene som 
begrenser ens selvbilde og 
framtidsmuligheter. 



Gjennom disse små 
opprørene gis det 
uttrykk for kontroll 
over beslutninger og 
handlinger. Dette virker 
igjen inn på egen helse.

Våre forebyggende 
prosjekter handler altså 
ikke om å forsøke å 
”plukke av” ungdommen 
det som oppfattes 
som dårlige vaner og 
uønskede egenskaper, 
selv om det også kan 

være en del av arbeidet. 

Det handler først og 
fremst om å gjøre 
ungdommen bevisst sin 
styrke, være med på 
å definere hva som er 
”vellykket”, 

utvikle solidaritet og 
kunne bruke krefter til å 
nå egne mål. 



finn styrke i sammensatte grupper  

Å Starte eN VIDeo-
Gruppe

Det pleier normalt ikke å være vanskelig å få sammensatte grupper 

bare man er åpen for det... 

Er gruppens aktiviteter tiltrekkende nok for utsatte ungdom, vil den 

normalt virke tiltrekkende på mange andre ungdommer også.



Dessverre hender det for 
ofte at ungdomsgrupper 
samles på bakgrunn av 
én felles karakteristikk, 
av rent administrative 
grunner eller av gammel 
vane. De blir kategorisert 
ut fra ett perspektiv: 
Enten er de rusmisbrukere 
eller at de er somaliere. 
Dette oppleves av 
ungdom selv som en 
begrensning og ofte 
faktisk som et handikap. 

Vi har alle et uendelig knippe 
av identiteter. Noen av dem 
vil vi leve med hele livet, 
andre kan være mer flyktige, 
men alle endrer seg over tid. 

Mohammad er både sønn, 
bror og nevø¸ astmatiker og 
forelsket, musikkinteressert 
og Oslo-gutt, skoleelev 
og god til å fikse motorer, 
somalier og venstrehendt, 
usikker og sikker, og så 
videre. 

Å bli definert kun etter én av 
disse karakteristikkene kan 
med lett legge uønskede og 

usunne begrensninger på 
hva den enkelte ungdom 
tenker om sine reelle 
muligheter for framtiden, 
og dermed svekke hans 
eller hennes motstandsevner 
mot livets uunngåelige 
påkjenninger. 

Som regel er det en stor 
fordel å ha sammensatte 
grupper. Det er i hvert fall 
en ulempe å ha grupper 
som utelukkende samler folk 
fra én og samme etniske 
opprinnelse, når målet er 
inkludering i det norske 
samfunn. 

 Selvfølgelig kan det være 
anledninger hvor man kan 
vurdere det som ønskelig ut 
av faglige vurderinger eller 
budsjettbegrensninger at 
gruppen blir mer ensartet. 

Man bør likevel huske at 
når ”rusmisbrukere” eller 
”somaliere” slås sammen 
av gammel vane eller 
lignende, kan dette oppleves 
som et handikap eller en 
stigmatisering. Vi går ikke 
inn her på hvorfor det kan 
oppleves som et handikap å 
for eksempel være somalier 
i vårt samfunn. Dessverre 

er beskjeden fra det norske 
samfunn utvetydig: Det er 
ikke en styrke.  

I resiliens-metoden tar vi 
systematisk utgangspunkt i 
ungdommens sterke sider, 
og det er da ingen fordel 
med å starte med en gruppe 
som for eksempel har falt 
ut av skolen. Når gruppens 
felles karakteristikk, det som 
definerer gruppen, definitivt 
ikke er ungdommens 
sterkest side, kan det bli 
vanskeligere å få fram den 
enkelte ungdommens sterke 
sider.



oppsøkende virksomhet

Oppsøkende virksomhet 
kan starte i miljøer der 
stadig nye ungdommer 
rekrutteres til salg av stoff 
og stoffmisbruk. I enkelte 
områder hvor ungdom 
vanker (som Eika-miljøet 
i Oslo) foregår salg av 
ulovlige stoffer nærmest 
åpenlyst, noe som også 

formidler samfunnets 
vedvarende mangel på 
interesse.  

Når vi går der hvor 
denne målgruppen 
ferdes, snakker med 
ungdommene og driver 
aktivt relasjons- og 
tillitsbyggende arbeid, er 

vi med på å motvirke de 
katastrofale konsekvenser 
av samfunnets langvarige 
mangel på interesse. 
I møte med ungdom 
som har meldt seg ut av 
organisert virksomhet  er 
det særdeles viktig å være 
fleksible med måten man 
organiserer arbeidet. 

Andre kanaler skal helst 
brukes samtidig: andre 
ungdomsarbeidere 
og ungdomsteam, 
lokalpressen, postere og 
flyere som settes opp der 
hvor ungdommen ferdes.

Det pleier normalt ikke 
å være vanskelig å få 
sammensatte grupper 
bare man er åpen for 
det. Til tross for mange 
klisjéaktige artikler i 
pressen, er det svært 
forskjellige ungdommer 
man møter i byrommet. 

Å få bekreftet sin identitet 
og organisere en hverdag 
som oppleves som 
meningsfull, er et strev 
som kan oppleves som 
uhyre tungt, også for 
vanlig ungdom. 

Er gruppens aktiviteter 
tiltrekkende nok for 
utsatte ungdom, vil den 
normalt virke tiltrekkende 
på mange andre 
ungdommer også. Eller 
sagt med andre ord: 

om en aktivitet planlegges 
på en måte som ikke 
tiltrekker seg helt gjengse 
ungdommer, vil det 
som regel være nokså 
håpløst å bruke den for 
å integrere risiko-utsatte 
ungdommer. 



Tidlig i kontakten med 
ungdommene bør man 
sørge for å kartlegge 
ulike opplysninger som 
navn, mobiltelefon, 
e-postadresse, msn-
adresse, bosted, 
skole, slekt og andre 
opplysninger som kan 
være nyttige i det videre 
oppfølgingsarbeidet.

Mobiltelefon, sms og 
e-post er blitt så vanlige 
kommunikasjonsformer 
for ungdommer flest at 
det bør brukes i arbeidet 
så tidlig som mulig. 

De informasjonene brukes 
blant annet til å sende 
sms til alle og minne om 
tidspunktet for frammøte, 

filming og samlinger.

Ungdommens sterke sider 
skal også identifiseres. 
På gruppemøte bør man 
tenke bevisst på å 
identifisere områder, 
der ungdommen skal 
kunne erfare mestring og 
utvikle kreative ideer. Det 
arbeidet utvikles videre, 

eventuelt i kontakt med 
foreldre, slekt, barnevern 
eller andre med ansvar for 
ungdommen.

Mobiltelefon, sms og 
e-post er blitt så vanlige 
kommunikasjonsformer 
for ungdommer flest at 
det bør brukes i arbeidet 
så tidlig som mulig.  

kartlegging

Mobiltelefon, sms og e-post er blitt så vanlige kommunikasjonsformer for 

ungdommer flest at det bør brukes i arbeidet så tidlig som mulig. 







skape resiliens

reSILIeNS..........

Resiliente ungdommer håndterer kriser og andre påkjenninger på 

en positiv måte, ikke bare fordi de kan øve motstand, men fordi de 

kan skape løsninger til vanskelige livssituasjoner, glade stunder som 

vil hjelpe dem til å vite og huske at lykke finnes, solidaritet som vil 

hjelpe dem og andre langs hele livet.



Resiliensmetodikken 
tar utgangspunkt 
i ungdommenes 
medvirkning, kreativitet 
og behov. 

Ordet ”resiliens” er en 
fornorsket versjon av det 
engelske ”resilience”. 
Det har ofte blitt definert 
som den psykiske 
motstandskraften mot 
påkjenninger, mot å 
utvikle psykiske problem. 

Dersom det bare handlet 
om evnen til å stå imot, 
kunne man like gjerne 
bruke det norske ordet 
”motstandskraft”. Med 
det handler om mer enn 
motstand.

Resiliente ungdommer 
håndterer kriser og andre 
påkjenninger på en positiv 
måte, ikke bare fordi 
de kan øve motstand, 
men fordi de kan skape 
løsninger til vanskelige 
livssituasjoner, glade 
stunder som vil hjelpe 
dem til å vite og huske 

at lykke finnes, solidaritet 
som vil hjelpe dem og 
andre langs hele livet. 
Kreativitet, evnen til å 
skape, er mye viktigere 
enn man kan tro. 

Å skape en kjede av 
positive reaksjoner, 
styrke positive 
mestringsopplevelser 
og motarbeide de 
negative sirklene er 
bevisste handlinger i 
resiliensarbeidet. 
For å få til dette må 
gruppelederne være 
fleksible og åpne for 

å endre retning etter 
ungdommenes ønsker. 

Slike erfaringer kan ha 
stor effekt på deres 
personlige utvikling 
og deres forhold til 
samfunnet. De vil bidra 
til en utvikling der 
ungdommene etter hvert 
kan bli ressurspersoner 
for andre rundt seg. Dette 
er et viktig utviklingsmål. 
Vi fokuserer ikke på det 
enkelte individs antatte 
feil eller svakheter, men 
på hva de beviselig kan 
bringe til menneskene 

rundt dem. Dette er i aller 
høyeste grad med på å 
utvikle ungdommenes 
resiliens. 



videofilming: konkrete felles mål

Når gruppearbeidet 
organiseres rundt 
videofilming som konkret 
hovedvirksomhet, blir 
svært mange ungdommer 
motivert til deltakelse - 
langt flere enn de som 
er interessert i film for 
filmingens skyld. 

Video har etter hvert blitt 
en del av vår hverdag 
på mange ulike plan. 
Kommunikasjonen 
over nettet utvikler 
seg tilsynelatende uten 
grenser, Youtube og 
lignende internasjonale 
nettsteder, ”communities” 
på nettet gir flere 

muligheter enn noensinne 
til å dele audiovisuelle 
uttrykk. 

Det gjelder å benytte seg 
av denne utviklingen, og 
samtidig vise gjennom 
prosjektets produksjoner 
fordelen av felles innsats 
over tid. 

Ikke glem at den 
rasende utviklingen av 
video på nettet gjør 
det desto viktigere for 
ungdommene å lære å 
kontrollere nettbruket slik 
at det skjer på deres egne 
premisser.

Gruppearbeid ligger 
alltid i bunnen for hele 
forebyggende prosjektet. 

Viktigheten av å utvikle 
relasjoner mellom 
ungdommene der de 
støtter og aksepterer 
hverandre, tilbyr og 
mottar hjelp, kan ikke 
understrekes nok. 

Det kan selvfølgelig 
være utfordrende for 
prosjektledelsen og 
prosjektarbeiderne. 

Hvordan kan vi lykkes i et 
slikt arbeid dersom vi ikke 
selv støtter og aksepterer 
hverandre, dersom vi ikke 
selv vet å tilby hjelp, og 
vet at det noen ganger er 

vanskeligere å motta hjelp 
selv? 

Det sier seg selv at det 
finnes ingen perfekte 
prosjektmedarbeidere, 
ingen perfekte 
prosjektledere. Det 
finnes ingen endelige 
metode for dette svært 
menneskelige problem. 

Men vi må i hvert fall 
være i stand til å stille oss 
spørsmålet på en åpen 
måte: Hva slags eksempel 
gir vi ungdommen når 
det gjelder å samarbeide 
i team, og vise gjensidig 
støtte og aksept?

gruppearbeid



Sats på tilgjengelighet, 
fleksibilitet og 
ubyråkratisk tilnærming. 
Det er en forutsetning 
for å skape et tilbud av 
interesse for ungdom 
som i utgangspunktet har 
meldt seg ut av organisert 
aktivitet. 

Nettopp fordi fleksibilitet 
er sentralt i denne 
type arbeid, må 
prosjektlederne legge 
stor vekt på tydelighet 
i framgangsmåte og 
organisasjon. 

Stram planlegging er 
ingen motsetning 

til fleksibilitet og til-
gjengelighet. Tvert imot 
er det nettopp dette som 
er nødvendig for å kunne 
utøve stor fleksibilitet i 
hverdagen:  

Jo tydeligere prioritering 
og planlegging som ligger 
i bunnen, desto mer 

kan vi vise fleksibilitet, 
og desto mer kan vi 
i fellesskap tillate oss 
spontane innfall. 

Dersom planene blir 
endret, gjøres det tydelig 
hvordan og hvorfor. 

fleksibel, tydelig organisasjon

Jo tydeligere prioritering og planlegging som ligger i bunnen, desto mer kan vi 

vise fleksibilitet, og desto mer kan vi i fellesskap tillate oss spontane innfall.



skaff ungdomsarbeidere med 
innvandrerbakgrunn! 

For et prosjektet rettet hovedsakelig mot minoritetsungdom er det 

viktig å skaffe ungdomsarbeidere med innvandrerbakgrunn.

Generelt sett må 
prosjektmedarbeidere ha 
kunnskap og interesse for 
film og teater eller andre 
måter å uttrykke seg på 
gjennom felles arbeid. De 
må ha lett for å knytte 
kontakt med ungdom, og 
finne glede i samværet. 

For et prosjektet rettet 
hovedsakelig mot 
minoritetsungdom 
er det viktig å skaffe 
ungdomsarbeidere med 
innvandrerbakgrunn. 
De kan ha mer 
erfaringsbasert innsikt 
i en rekke temaer enn 
personer med etnisk 
norsk bakgrunn. 

Dersom man trenger 
medarbeidere med 
innvandrerbakgrunn, er 
det ikke fordi disse skulle 

ha eksotiske kunnskaper 
om andre kulturer. 
Ingen ungdomsarbeider, 
uansett bakgrunn, kan ha 
dybdekunnskap om det 
mangfoldet av kulturer 
man møter i den moderne 
verden. En kineser i Kina 
eller en somalier i Somalia 
har i utgangspunktet 
ikke bedre forutsetninger 
for å forstå en irakisk 
eller en nigeriansk 
innvandrerungdom i Oslo. 

Det er heller ikke av 
språklige årsaker, selv om 
flerspråklighet alltid er en 
fordel.

Ungdomsarbeidere med 
erfaringer med migrasjon 
kan derimot ha fått 
større mulighet til å bli 
fortrolige med migrasjons-
problematikken, og 

ikke minst den daglige 
opplevelsen av å måtte 
forholde seg til ofte 
ubevisste stereotypier og 
fordommer. 

De er ikke monokulturelle, 
det vil si at de har fått 
utvidet sitt repertoar, 
og har fått større 
muligheter til å forholde 
seg til minoriteter som 
representanter for verdens 
majoriteter. 

Mangelen på 
ungdomsarbeidere med 
innvandrerbakgrunn 
skyldes ikke mangelen på 
kandidater.  Inngrodde 
vaner og mistenksomhet 
har ført til at rekruttering 
av ungdomsarbeidere 
med innvandrerbakgrunn 
har fått lav prioritet, men 
slike kandidater finnes. 
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Bruk ungdommens 
kompetanse
Ungdommens 
kompetanse bør bruke 
systematisk der det lar seg 
gjøre. 

Det kan være tekniske 
ferdigheter: For eksempel 
kan ungdommer som er 
interessert i redigerings- 
og grafikkarbeidet, 
eller som har ulike 
multimedietalenter, 
bli designere for 
coverproduksjon av DVD, 
av flyere, plakater og 
andre trykksaker. 

Men ungdommens 
kompetanse er uendelig 
variert. For eksempel 
vet vi at det viktig å 
legge gjennomgående 
til rette for utforskning 
og lek. Det er blant 
annet en måte å få nye 
ferdigheter i å uttrykke 
seg og utvikle forholdet 
sitt til fellesskapet.  Både 
ungdom og voksne har 
variable kompetanse når 
det gjelder utforskning og 
lek. Bruk ungdommens 
kompetanse der den 
finnes, og vis at den blir 
verdsatt.

Sats på ”linkworkers”
Sats bevisst på 
”linkworkers” – det 
vil si ungdom som 
kjenner mange og 
kan knytte kontakter, 
i en kombinasjon av 
kulturelt, pedagogisk og 
miljøterapeutisk arbeid.

I tillegg bør det 
være et mål for 
slike forebyggende 
prosjekter at noen av 
ungdommene i prosjekter 
etter hvert utvikle seg 
til å veilede andre, ta 
ansvar og arbeide som 
prosjektmedarbeidere. 

De må selvsagt ha 
utviklet de nødvendige 
ferdigheter, ha 
opparbeidet seg erfaring 
og blitt såpass trygge på 
seg selv at rolleskiftet blir 
utfordrende, men også 
naturlig. 

Slikt kan man vise 
samtlige ungdommer, på 
en helt konkret måte, at 
overgangen til ansvarlige 
roller er nærmere enn de 
kanskje tror. 

Samtidig opplever de 
ganske konkret at de 
ungdommene som 

oppmuntrer andre, støtter 
fellesskapet og lærer å 
løse konflikter, får en 
tydelig belønning i form 
av større selvstendighet 
og timelønn. 



Dersom arbeidet er godt planlagt, og kjernen i gruppa er 

fortrolig og fornøyd med de faste ritualene, kan du også vise 

stor fleksibilitet uten å være redd for at ”alt skal flyte”. 

samlinger: skap ritualer  

Det er viktig å sikre 
kontinuitet i arbeidet ved 
faste samlinger.  
Samlingene skal helst 
følge samme mønster, 
og hver samling skal 
forberedes. 

Begynn gjerne samlingene 
med litt mat. Det skaper 
en fellesskapsfølelse i 
gruppen. 

Tenåringer ofte er ganske 
sultne etter skoletid og 
har et reelt behov for 
en matbit for å kunne 
konsentrere seg. Erfaring 
viser at de setter stor pris 
på det. 

Deretter ser gruppa på 
filmopptakene som ble 
gjort ved forrige samling. 
Kommentarer gir en 
pekepinn om dette er 

verdt å bygge videre på. 

Når samlingene gis faste 
former, og prosjekter 
utvikler små ritualer, sikrer 
det ikke bare kontinuitet 
med også større 
mulighet til å følge opp 
ungdommens ideer og 
spontane innfall. Dersom 
arbeidet er godt planlagt, 
og kjernen i gruppa er 
fortrolig og fornøyd med 

de faste ritualene, kan du 
også vise stor fleksibilitet 
uten å være redd for at 
”alt skal flyte”. 

Bruk gjerne litt tid til å 
leke med små-opptak 
og teaterlek. Tiden 
som settes av til dette, 
avhenger av hvilke andre 
oppgaver som er planlagt 
denne dagen.



Gjennom disse små 
opprørene gis det 
uttrykk for kontroll 
over beslutninger og 
handlinger. Dette virker 
igjen inn på egen helse.

Et viktig arbeid er å 
utforme i fellesskap en 
skript eller dreiebok 
om ulike temaer man 
kan lage reportasje 
eller kortfilm om. 
Ungdommene blir 
utfordret til å komme 

med forslag. 

Det er alltid nyttig å skrive 
ned det man har tenkt 
å filme, også for den 
enkleste småvideoen. 
La oss si for eksempel 
at ungdommen vil ut og 
stille folk enkle spørsmål 
om et bestemt tema, 
for å klippe dette til en 
liten film. Enklere kan 
det knapt være, men det 
lønner seg likevel å sitte 
med ungdommene og 

dreiebok
skrive ned de spørsmålene 
man har tenkt å stille. 
Nye tanker kommer frem, 
spørsmålene blir bedre 
formulert, ungdommen vil 
se seg selv på småvideoen 
som mer profesjonelle 
intervjuere – alt dette 
selv om ”dreieboka” i 
det tilfelle bare rommer 
noen få linjer. Det blir 
også en øvelse i refleksjon 
og felles refleksjon i 
hverdagen.   

Det er alltid noen som 
går med store drømmer 
om å lage filmen som 
skal vise ”alt”. Småfilmer 
med et svært beskjedent 
utgangspunkt (spørre 
folk på gata hva slags 
musikk de foretrekker…) 
kan altså føre til et 



lov å være sint på negative bilder 

Når ungdommene føler sinne og skuffelse over den grunnleggende 

urettferdigheten som ligger i en massiv, og ofte ubevisst, nedvurder-

ing av dem, skal de få støtte til å uttrykke både sinne og skuffelse 

på konstruktive måter.

De aller fleste 
minoritetsungdommer 
må til stadighet forholde 
seg til negative bilder 
av seg som har fått 
stilltiende aksept, eller 
til og med uttalt aksept 
fra politikere. Medienes 
makt og posisjon gjør 
det vanskelig å motsi 
og motarbeide disse 
negative forestillinger. Det 
skaper ofte en følelse av 
avmakt som ofte preger 
ungdommenes selvbilde 
og måter å fungere på. 

Når ungdommene føler 
sinne og skuffelse over 
den grunnleggende 
urettferdigheten som 
ligger i en massiv, og ofte 
ubevisst, nedvurdering 
av dem, skal de få 

støtte til å uttrykke 
både sinne og skuffelse 
på konstruktive måter. 
Derfor er sosialpolitisk og 
samfunnspolitisk innsikt 
og forståelse viktig for 
å kunne utføre dette 
arbeidet. 

Eksempler kan hentes 
fra situasjoner knyttet 
til diskriminering og 
mobbing. 

Når det gjelder mobbing 
i sin alminnelighet, har 
man stort sett gått fra de 
mer vanlige forklaringene 
av typen: «Den gutten ble 
mobbet fordi han er tykk, 
denne jenta ble mobbet 
fordi hun har briller». 

Men en betydelig del av 
den offentlige diskursen 
om innvandrerungdom 
går fremdeles ut på å 
forklare diskriminering 
ut fra den diskriminertes 
antatte egenskaper, og 
forklare mobbingen 
innvandrerungdom kan 
bli utsatt for ut fra deres 
antatte egenskaper. 

Når ungdom-
mene føler sinne og 
skuffelse over den 
grunnleggende urett-
ferdigheten som ligger 
i en massiv, og ofte 
ubevisst, nedvurder-
ing av dem, skal de få 
støtte til å uttrykke 
både sinne og skuf-



Innta nye rom
Det er som nevnt viktig å 
ha en kjent samlingsplass, 
helst i nærheten av der 
hvor ungdommen pleier 
å vanke.  Det kan være 
et mål å gi ungdommene 
fortrolighet med andre 
områder. 

Ungdom som pleier å 
gå i sentrum må tørre 
å komme seg ut av 
byrommet, ungdom 
som føler seg hjemme 
i drabantbyen må bli 
fortrolig med andre steder 
enn de kjente stedene i 
drabantbyen og byens 
sentrum. 

Et eksempel: Da vi 
arrangerte en innspilling 
på en av byens finere 
hoteller fikk vi se hvordan 
ungdommene først 
oppførte seg svært 
forsiktig og sjenert. 
Etter hvert vant de 
selvtillit og viste gjennom 
kroppsspråket at de var 
gode nok for å være seg 
selv hvor som helst. 

De fleste frivillige 
organisasjoner, 

og ikke minst 
ungdomsorganisasjoner, 
vil svare positivt til en 
henvendelse om å bli 
filmet av en videogruppe 
i løpet av deres aktiviteter. 
Undersøk gjerne de lokale 
mulighetene. Å komme 
til et arrangement med 
videokamera i hånd gir 
en følelse av å være 
”ovenpå”, også i miljøer 
man i utgangspunktet 
ikke føler seg hjemme i. 
Det er også en måte å 

innta nye rom på. 

Når prosjektet først er 
i gang er det vanlig 
med henvendelser fra 
organisasjoner som gjerne 
vil komme i kontakt med 
ungdommene, eventuelt 
rekruttere dem, men som 
ikke vet hvordan de skal 
gå fram. Å svare positivt 
på slike henvendelser 
gir ungdommen større 
variasjon i felleserfaringer 
og utvider deres horisont. 

Dette kan også resultere i 
små videofilmer.



vis fram resultatene!

Åpent for alle og gratis inngang
Torsdag 7. september 
Klokka 16.30
Cinemateket (Dronningens gt. 16)

Med støtte fra:

Stiftelsen for norske helse og 
rehabiliteringsorganisasjoner FrifondGamle Oslo Aktivitetshus 

*Oslo Extra Large

in v it e re r
ti l  k o r t f i l m k v e l d

i  s a m a r b e i d  m e d  N o r s k  f i l m i n s t i t u t t

Youn g I m m i g r a n t Tv

Plakatdesign: HoyFilm

VIF  |  Speidern  |  Musikk  |  Hausmania  |  Ungdomspolitikk  |  Dansing

Det er som nevnt viktig å 
la ungdommen se seg selv 
og bli sett i forskjellige 
roller. 

Derfor bør man legge 
stor vekt på å vise 
fram ferdige produkter 
i mange forskjellige 
sammenhenger, og 
gjøre mest mulig ut 
av visningen alt etter 
sammenhengen. 

Det er selvfølgelig 
prosessen som er 
det sentrale, men 
kortfilmene som er 
produsert, utgjør et viktig 

avsluttende vitnesbyrd 
på ungdommenes felles 
innsats over tid. Når det 
første skrittet er tatt, blir 
det andre mer oppnåelig. 

Både foreldre og barn må 
få anledning til å se barna 
og ungdommene i uvante 
roller. På denne måten 
forankres og forsterkes 
de positive opplevelsene, 
horisonten utvides, og 
mulighetene for framtiden 
blir flere. Ungdommen 
bør kunne invitere 
foreldre, søsken og 
venner – mennesker fra 
deres nærmiljø som kan 

se dem i andre roller enn 
tidligere, og oppleve at de 
har vært både kreative og 
produktive. 

For slike filmvisninger kan 
det være en god ide å 
undersøke og booke en 
passende sal i god tid i 
forveien.  Det kan ta tid å 
få den salen man ønsker.  

Til daglig bør man også 
la ungdommen oppleve 
seg selv i nye roller, uten 
at det innebærer større 
ståhei. På ett tidspunkt 
arrangerer vi en audition, 
nærmest som en øvelse, 

og en ungdom spør: Skal 
vi komme i dress?  Det 
viser seg at de fleste 
ungdommene aldri har 
eid en dress. Det blir en 
lek å skaffe dress – låne 
dress rundt om blant 
venner og kjente – og 
vi tar et gruppebilde av 
ungdommene som nesten 
ikke er til å kjenne igjen. 
Det er selvfølgelig ikke 
noe mål i og for seg, men 
det er morsomt. Stuntet 
bringer sitt bitte lille 
bidrag til å utviske noe 
usikkerhet hos enkelte av 
dem. Gruppebildet blir 
tatt vare på! 

Kameratrening, det 
vil si øvelse i å stå 
foran kamera, er 
også en utmerket 
kommunikasjonstrening. 
 
Opplæring i bruk av 
kamera kan føre til 
mange diskusjoner. 
Hva er det man ønsker å 
formidle, og hva er det 
som faktisk formidles? 
Hva er viktig å tenke 
på når man filmer 
kameratene i en gitt 

situasjon? 
Hva er viktig når man selv 
beveger seg i forhold til et 
kamera? 

Det finnes selvfølgelig 
aldri noe endelig svar på 
disse spørsmålene. Men 
selve diskusjonen gir 
ungdommen verdifulle 
erfaringer og en bedre 
forståelse for hvordan 
man oppfattes av andre, 
og hvorfor. 

Kameratrening gir med 
andre ord et svært godt 
utgangspunkt for utvikling 
av sosiale ferdigheter. Den 
som knapt tør å se seg 
selv i speilet, som starter 
med å vegre seg for å 
se hvor dum og teit han 
virker på skjermen, ser at 
kameratene ikke reagerer 
på samme måte. 

Hvor effektfullt det er å 
rette et klart blikk på den 

man snakker til, kommer 
også meget tydelig fram 
under disse øvelsene, 
og det er verdifull 
kunnskap ikke minst når 
ungdommen skal søke 
jobb. 

Ungdommene får i tillegg 
anledning til å bruke 
dataredigeringsutstyr, 
prøve seg på lyssetting og 
andre teknikker.

kameratrening - lære å være tydelig 



Men utover stuntene: 
Ungdommer trenger å bli 
gjort stas på i blant, og 
ikke minst ha noen som 
tror på ham eller henne. 

Selv med de beste 
intensjonene i 
hjelpeapparatet er det 

fremdeles altfor mange 
ungdommer som har 
erfart å bli sett på og 
omtalt som «et tilfelle» 
og «en klient», «en 
problemungdom» eller 
til og med «en tikkende 
bombe». 

Derfor kan man aldri 
gjenta ofte nok om 
ungdommen er såkalt 
”veltilpasset” eller ikke, 
er de fremdeles unge 
mennesker med egne 
ressurser, talenter, evner 
og håp for framtiden. Det 
må miljøet rundt dem ha 

anledng til å oppleve. 

vis fram resultatene  forts.

Selv med de beste intensjonene i hjelpeapparatet er det fremdeles altfor mange 

ungdommer som har erfart å bli sett på og omtalt som «et tilfelle» og «en 

klient», «en problemungdom» eller til og med «en tikkende bombe».



følg opp i hverdagen

Det skal mot til hos oss voksne også for å se inn i oss selv og de 

sidene ved oss og andre som skaper unødige barrierer. Det skal mot 

til fra de unges side å forlate kjente atferdsmønstre, for uansett hvor 

utilfredsstillende de er, er de kjente og utprøvde. Å komme seg ut 

av vante områder kan kreve mot. 

Altfor ofte settes likhet-
stegn mellom «behov 
for støtte» og «prob-
lemer». Velfungerende 
familier med overskudd i 
hverdagen tilbyr som en 
selvfølge støtte til barna 
sine i deres ulike pros-
jekter og hverdagslige 
problemer. Det vil ikke 
falle dem inn å kalle barna 
sine problembarn av den 
grunn. 

Voksen støtte er velkom-
men nå man skal søke 
jobb, sette i gang et 
prosjekt, finne ut av 
utdanningsmulighetene. 
For å opprettholde en 
kontinuerlig, meningsfylt 
interaksjon, holder det 
ikke å henvise ungdom-
mene til rette instans 
når de ikke vet hva rette 
instans er, hvordan man 
skal forholde seg til denne 
rette instansen, er redde 
for å bli avvist, blir faktisk 

avvist, eller rett og slett 
møter veggen. 

Å søke jobb, få støtte i 
forhold til rettssaker og 
skoleoppfølging, i enkelte 
tilfelle sikre nødvendig 
helsehjelp, er en viktig del 
av gruppearbeidet. 

Risikoutsatt ungdom man-
gler ofte voksne mennesk-
er som kan tilby denne 
formen for oppfølging. 



Innta nye rom
Det er som nevnt viktig å 
ha en kjent samlingsplass, 
helst i nærheten av der 
hvor ungdommen pleier 
å vanke.  Det kan være 
et mål å gi ungdommene 
fortrolighet med andre 
områder. 

Ungdom som pleier å 
gå i sentrum må tørre 
å komme seg ut av 
byrommet, ungdom 
som føler seg hjemme 
i drabantbyen må bli 
fortrolig med andre steder 
enn de kjente stedene i 
drabantbyen og byens 

sentrum. 
Et eksempel: Da vi 
arrangerte en innspilling 
på en av byens finere 
hoteller fikk vi se hvordan 
ungdommene først 
oppførte seg svært 
forsiktig og sjenert. 
Etter hvert vant de 
selvtillit og viste gjennom 
kroppsspråket at de var 
gode nok for å være seg 
selv hvor som helst. 

De fleste frivillige 
organisasjoner, 
og ikke minst 
ungdomsorganisasjoner, 
vil svare positivt til en 

henvendelse om å bli 
filmet av en videogruppe 
i løpet av deres aktiviteter. 
Undersøk gjerne de lokale 
mulighetene. Å komme 
til et arrangement med 
videokamera i hånd gir 
en følelse av å være 
”ovenpå”, også i miljøer 
man i utgangspunktet 
ikke føler seg hjemme i. 
Det er også en måte å 
innta nye rom på. 

Når prosjektet først er 
i gang er det vanlig 
med henvendelser fra 
organisasjoner som gjerne 
vil komme i kontakt med 

ungdommene, eventuelt 
rekruttere dem, men som 
ikke vet hvordan de skal 
gå fram. Å svare positivt 
på slike henvendelser 
gir ungdommen større 
variasjon i felleserfaringer 
og utvider deres horisont. 
Dette kan også resultere i 
små videofilmer.

Vi kan selvfølgelig ikke 
erstatte dette, men erfar-
ing tilsier at selv om barna 
ikke får denne formen for 
støtte over tid, kan det 
å få uanstrengt støtte til 
egne prosjekter, ideer eller 
behov være avgjørende 
for en positiv utvikling. 

Vi viser ungdommene på 
ulike vis og hele tiden at 
de kan bruke oss voksne 
som ressurspersoner, uten 
at det er et byråkratisk 
definert problem. 
Dette har også vært med 
på å bygge opp større 
tillit og sterkere relasjoner 
mellom ungdommene og 

de voksne.

Derfor møter vi ofte 
ungdommen utenom 
gruppeaktiviteten, sender 
e-post, sms og ringes. 

Fordi mange av våre ung-
dommer er i risikosonen, 
har vi nær kontakt med 

bydelsbarnevernet. Vi 
sender bekymringsmeld-
ing når vi opplever det 
som nødvendig. 



Samtidig gir det mange 
konkrete muligheter 
som ungdommene 
drar nytte av. Men det 
kan kreve mot, både 
fra ungdommenes side 
og fra prosjektlederne, 
som kan rammes av 
Janteloven. Åpenhet og 
romslighet trengs i alle 
sammenhenger. 

En rik barndom utvikler 
seg i et variert landskap 
av velvillige voksne: Far og 
mor, slekt og venner, far 
og morsvenner, slektens 
venner og vennenes 
venner, lærere og naboer 
og naboens nevøer, 

Slikt er det også med 
gode ungdomsprosjekter: 

De har et variert landskap 
av velvillige voksne rundt 
seg. Profilering vil bidra til 
å forme et slikt landskap 
rundt det forebyggende 
prosjektet.

Innsats over tid: 
Kortvarige prosjekter 
kan være interessante av 
mange grunner, men det 
er innsats over tid som gir 
de virkelige resultatene. 
Ungdommer trenger 
stabilitet, kontinuitet 
og en viss grad av 
forutsigbarhet for å kunne 
utvikle sine sterke sider. 

Det er nettopp stabiliteten 
og soliditeten i opplegget 
som tillater både 

kreativitet og innfall. 
Ungdommer har ofte 
gode grunner til skepsis, 
og kontakten skal utvikles 
over tid for å gi dem et 
solid grunnlag for å tørre 
å satse på seg selv. 

Hardt arbeid og mot: 
Utvikling av sterke sider 
hos de unge handler 
også om hardt arbeid 
og mot. Det skal mot til 
hos oss voksne også for 
å se inn i oss selv og de 

sidene ved oss og andre 
som skaper unødige 
barrierer. Det skal mot til 
fra de unges side å forlate 
kjente atferdsmønstre, 
for uansett hvor 
utilfredsstillende de er, er 
de kjente og utprøvde. Å 
komme seg ut av vante 
områder kan kreve mot. 

Det motet må 
anerkjennes og 
respekteres, noe som 
ikke kan gjøres sånn 

i forbifarten. Snarere 
må det gjøres med 
utgangspunkt i et 
personlig forhold som har 
fått utvikle seg over tid. 

Profilering: Prosjektene 
kan få mye igjen for 
å satse på offentlig 
presentasjoner og 
profilering, først og 
fremst når det gjelder 
ungdommenes syn på seg 
selv og egne muligheter.

suksessfaktorer
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aktuell litteratur
* Trine Waaktaar og 
Helen Christie: Styrk 
sterke sider. En håndbok 
i resiliensbyggende 
grupper. ( 
Kommuneforlaget) 

* Anne Inger Helmen 
Borge: Resiliens, risiko 
og sunn utvikling. 
(Gyldendal)

* Trine Waaktaar, Helen. 
J. Christie, Anne Inger 
Helmen Borge og Svenn 
Torgersen: «How can 
youths`resilience be 
enhanced? Experiences 
from a clinical 
intervention project». 

* Elvis Chi Nwosu, Å 
holde håpet levende Om 

ungdom, livskraft og 
mangfold, Tidsskrift for 
psykisk helsearbeid vol. 2. 
Nr 3 2005.
http://www.idunn.no/
servlets/dispatcher?market
placeId=2000&languageId
=1&siteNodeId=1769106

* Elvis Chi Nwosu, 
Ungdom og mestring. 

Foredrag for 
Utlendingsdirektoratet, 
02.02.05, i VI og 
DE en håndbok om 
kommunikasjon på tvers 
av kulturer. www.imdi.no/
mot 



Helse og Rehabilitering
Helse og Rehabilitering, 
en stiftelse med 26 
medlemsorganisasjoner, 
har konsesjon til å 
drive tv-spillet Extra. 
Overskuddet fra Extra 
skal bidra til frivillige 
organisasjoners innsats 
for å bedre fysisk og 
psykisk helse i Norge.

Dette heftet er basert 
på flere års erfaringer 
med prosjekter som har 
vært rettet hovedsakelig 
mot minoritetsungdom i 
risikosonen, og samtidig 
åpne for alle.  

Vårt samfunns 
forestillinger om det å 
være vellykket, skaper 
mange tapere. Spesielt 
for mange ungdommer 
med mindre ressurssterk 
bakgrunn er det et 
uoppnåelig ideal. Mangel 

på utdanning, dårlig 
økonomi og stadig 
nedvurdering av deres 
evner gjør at de faller 
utenfor på mange måter, 
og ser på seg selv som 
tapere. 

Organisasjonen African 
Cultural Awareness 
startet med forebyggende 
ungdomsprosjekter 
gjennom bruk av 
video for å skape 
lavterskeltilbud og gi 
ungdom anledning til å bli 

bevisst egen kreativitet og 
kompetanse.  

Siden oppstarten har over 
to hundre ungdommer 
vært involvert i prosjekter 
på forskjellige måter i 
Gamle Oslos Aktivitetshus 
og på Søndre 
Holmlia fritidssenter. 
Prosjektlederen har 
også drevet et lignende 
prosjekt på Riverside 
ungdomshuset Bydel 
Gamle Oslo.

Vi retter en stor takk 
til Stiftelsen Helse og 
rehabilitering for deres 
finansiering og til alle som 
har fulgt oss på veien, 
alle som har kommet oss i 
møte og til ungdommene 
som har lært oss så mye.  
I 2007 fordelte Helse 
og Rehabilitering 198 
millioner kroner til 104 
ulike organisasjoner. 
Til sammen har Helse 
og Rehabilitering siden 
starten i 1997 delt ut 
over 2 milliarder kroner.

Forebyggende 
ungdomsprosjekter

gjennom bruk av video 
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