
WORKSHOP
Ringerike ungdomsråd



HVORDAN STÅR DET TIL MED DEMOKRATIET? 
Ringerike: 59 % brukte stemmeretten sin i 2019

- 52 % i 2015 

Færre melder seg inn i et politisk parti eller fagorganiserer seg (SSB, 2017)

Mer tid til byråkrati, mindre til å møte folk? 

Å være en offentlig person krever mer nå enn før?  

- 43 % lokalpolitikere i har opplevd trusler og trakassering
- 8 av 10 stortingsrepresentanter opplever hets og trusler



HVEM ER POSTLOCAL?
App- GiMening

Gimening.org

Mål: demokratideltakelse 

Hvem er med på laget? 

- Gründere

- Forskere

- Oss

- Dere 

- DnB- stiftelsen, forskningsrådet etc



FORSKNING

INNOVASJON



5 SPØRSMÅLSRUNDER
ca. 3-5 spørsmål per runde

3 min 

1 hovedtema for hver runde

Multiple choice

Våren 2021



HVEM SKAL SVARE? 

Ca 100 unge

De samme skal svare på alle de fem rundene

SMS med link til appen 

Varsel når en ny spørsmålsrunde sendes ut

Anonymt 



DERE KAN SJEKKE RESULTATENE
Dere kan se resultatene for hver runde 

Kan sorteres i alder og kjønn 

Prosentvis 

Eksempel: Hvor høye skal bygg være i 

sentrum? 



HVA KAN DERE GJØRE MED 
TALLENE?



FRA IDE TIL GJENNOMSLAG

● Idé → spørsmål → svar → finne tiltak → gjennomslag → FORANDRING!



EKSEMPEL - UNGDOMSRÅDET

Spørsmål: 

Hvor mange timer bruker 

du på gaming i løpet av en dag?

I hvor stor grad bidrar 

gaming til at du er sosial?

I hvor stor grad bidrar 

til at du møter folk 

i ditt nærmiljø?

Opplever du fordommer 

fra voksne knyttet til gaming?

I hvor stor grad ønsker du 

at kommunen legger 

til rette for at du kan 

spille med andre?

Hovedtema: Gaming



EKSEMPEL - UNGDOMSRÅDET DEL 2
Dette blir resultatet:

Rundt 50% av deltakerne sier at gaming er en 

stor del av deres hverdag. Mange opplever 

gaming som en sosial frItidsaktivitet, men de 

møter ikke nødvendigvis mange i sitt 

nærmiljø. Mange opplever også fordommer, 

spesielt fra voksne rundt dem. Flere er 

positive til å spille med andre i egen 

kommune. 

Våre eksempler til løsning;

Ta kontakt med ordfører og send inn en sak 

til kommunestyret. 

Kanskje kan kommunen finansiere et offentlig 

gamingrom hvor ungdommer kan spille 

sammen? 

Kan man starte en e-sport klubb?

Noen kommuner har årlige LAN-turneringer 

hvor unge kan konkurrere i f.eks Fortnite. Kan 

det være en ide?



FINN DERES MULIGHETER FOR GJENNOMSLAG!
Ungdomsråd → Kommunestyret

Bruk kommunestyrets forretningsorden til å finne deres rettigheter i et 

kommunestyremøte

Finn unge politikere!

Gå ut i media

Bruk tallene i argumentasjonen, 

fakta er bedre enn synsing!



HVA VIL DERE VITE?



GRUPPEOPPGAVE - Kommune
1. Hvilke utfordringer møter ungdom i kommunen?

2. Hva kan bedre ungdommers hverdag?

3. Hva engasjerer ungdom seg for idag?

4. Diskuter dere fram til et par temaer dere tror kan være relevante for 

spørreundersøkelsene.



HVA SKJER NÅ? 
Ny workshop i starten av februar 

- Bestemme de resterende temaene og spørsmålene

- Finne deltakere til utvalget

- Appen er ferdig utviklet og klar til bruk

- Bestemme når spørsmålene skal sendes ut

- Innovasjon; Hva vil dere bruke penger på? 



Følg oss i SoMe!
Facebook: Gimening

Instagram: Gimening

Nettside: www.gimening.org

http://www.gimening.org

