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1.0 Ikke bare enda en håndbok - Om visjonen til 

"Inspirasjonsheisen" 

 

Målet med ungdomsarbeidere er å gi unge mennesker en følelse av tilhørighet, øke 

motivasjonen, fremme sin aktive deltakelse og styrke sin selvbestemmelse. Imidlertid 

vet alle som har jobbet med risikoutsatte unge mennesker hvor vanskelig det noen 

ganger kan være å øke motivasjonen  og vinne dem 

over  til en arbeidsprosess.  Ungdomsarbeidere kan 

ikke endre livene til unge mennesker for dem, men 

de kan støtte dem i å bli ansvarlige for å forandre 

seg selv. Kilde: pixabay.com   

     

 

Med denne håndboken  tilbyr vi derfor metodikken designtenkning som en innovativ 

tilnærming til bærekraftig forbedring av ungdomsarbeid gjennom en kreativ 

perspektivendring. Vi mener at rammeverket for designtenkning er en oppskrift på 

suksess som ikke bare øker kvaliteten på ungdomsarbeidet, men også  har potensial til 

å oppnå positiv sosial innvirkning generelt. Håndboken gjenspeiler denne innovative 

tilnærmingen og inneholder kreative, fremtidsrettede og erfaringsmessige elementer 

som ungdomsarbeidere kan anvende i sitt daglige arbeid med ulike sårbare målgrupper. 

For  å kunne tilby ungdomsarbeidere "ikke bare enda en håndbok", har den også en 

interaktiv karakter, beriket med lenker til inspirerende videoer, QR-koder og andre 

verdifulle ressurser valgt for å  introdusere ungdomsarbeidere til  Design Thinking-

metoden. 

 

Ungdomsarbeidernes oppgaver er mangfoldige, for eksempel.B i opplæring, rådgivning 

eller samarbeid med andre interessenter. I tillegg spiller ungdomsarbeid også en sentral 

rolle i ulike tiltak for integrering i arbeidsmarkedet. Ifølge Den internasjonale 

arbeidsorganisasjonen støttes gjennomføringen av integreringstiltak i arbeidsmarkedet 

av aktiviteter, tjenester og programmer som tilbys av ungdom og sosialarbeidere.   
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Denne håndboken inneholder en trinnvis veiledning til anvendelsen av den tilpassede 

designtenkningsmetoden for ungdomsarbeid i sammenheng med følgende tiltak for 

integrering i arbeidsmarkedet Støtte tidlige skolepensjonister til å gå inn i utdanning, 

opplæring av sysselsetting, samt fremme av lærlinge- og praktikanttilbud, 

andresjanseprogrammer og opplæring for entreprenørferdigheter. 

 

2.0 Design tenkning som et innovativt tankesett i pedagogisk 

arbeid 

Design Thinking" er for tiden et av begrepene som ser ut til å være på moten. De siste 

tiårene har det blitt et veldig populært konsept i et bredt spekter av bransjer og 

disipliner. Men hva refererer begrepet egentlig til, og hva betyr det når man snakker om 

"Design Thinking"? Betyr det produktdesign eller betegner det et tankesett som bare 

ekte "designere" bruker? Og hva har Design Thinking egentlig å gjøre med utdanning?  

Kapitlet nedenfor gir svar på disse spørsmålene. Spesielt utdanning kan dra nytte av 

designtenkning som en ny tilnærming til læring og utvikling hvis den tilpasses 

målgruppers pedagogiske kontekst og spesifikke behov. I tillegg blir det klart hvorfor 

designtenkning som en måte å tenke på kan være en reell berikelse for å jobbe med 

unge mennesker. Så mye kan man forvente: Design Thinking har potensial til å styrke 

unge mennesker og fremme læring og samarbeid. Har du blitt nysgjerrig? Lær deretter 

mer om en virkelig fremtidsrettet tilnærming til læring her! 

2.1 Innføring i designtenkning 

Begrepet "designtenkning" kommer fra USA og ble laget av tre professorer ved Stanford 

University i California: Terry Winograd, Larry Leifer og David Kelley, som også er kjent 

som grunnleggerne av det verdensberømte Hasso Plattner Institute of Design på 

Stanford, også kjent som skolen. På 1990-tallet hadde de ideen om å bruke en innovativ 

metode for kreative prosesser, opprinnelig utviklet for design av produkter og tjenester. 

Den grunnleggende ideen med dette konseptet er å nærme seg komplekse spørsmål og 
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problemer på en handlings- og løsningsorientert måte gjennom kreativitet. Kreativitet 

er dermed et av kjerneprinsippene for designtenkning, som tar sikte på å skape løsninger 

som  best dekker sluttbrukerens behov. 

«Den nye kreative tilliten endrer måten folk 

tenker på seg selv og deres evne til å gjøre en 

forskjell i verden.»  

    d.skole 

Skann QR-koden eller klikk på lenken for å lære mer om d.school: 

 

https://dschool.stanford.edu/ 

 

 

Spørsmålet oppstår imidlertid: Er ikke dette den vanlige måten å nærme seg 

problemsituasjoner på? Er ikke løsningsorientering allerede noe folk takler når de står 

overfor et problem eller en utfordring? I motsetning til konvensjonelle 

problemløsningsmetoder, som først og fremst fokuserer på løsningen, handler 

designtenkning om først å utforske problemet før du til og med tenker på en løsning.  

I hovedsak handler designtenkning om å nærme seg problemer fra en ny retning. Og det 

er det som gjør denne tilnærmingen så verdifull: den kan gi oss en helt ny ide om 

hvordan vi ser på et problem, og har derfor potensial til å endre måten vi definerer 

problemet på i utgangspunktet. Så designtenkning har potensial til å åpne dører som lar 

oss tenke på et problem på en helt ny måte eller endre måten vi tenker på et problem.  

https://dschool.stanford.edu/
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Kilde: https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-new-

innovative-thinking-for-new-problems 

Det er en metode som kan brukes på nesten alle områder av livet, og ifølge denne ideen 

kan alle områder av livet utformes. Hvis vi ser på prestasjonene til ulike vitenskaper, 

disipliner og områder av livet, blir det klart hvor mange av disse innovasjonene – spesielt 

teknologiske nyvinninger som har dukket opp de siste tiårene – har brukt Design 

Thinking til å utvikle innovative løsninger som har sosial innvirkning og medfører 

transformativ og samfunnsmessig endring.  

Derfor er det nyttig å spørre hvor nyttig denne tilnærmingen er i utdanning, spesielt når 

du arbeider med unge mennesker. Vanskeligstilte unge mennesker eller sårbare 

målgrupper generelt kan dra nytte av Design Thinking-tilnærmingen, da den hjelper dem 

(re) med å oppdage og frigjøre sitt kreative potensial. I tillegg har Design Thinking-

metoden vist seg å ha en positiv innvirkning på team- og gruppesamarbeid, da den har 

potensial til å fundamentalt endre og positivt påvirke måten trenere og risikoutsatte 

ungdommer / sårbare publikum jobber sammen. Dette er spesielt viktig ettersom 

ungdomsarbeidere ofte blir konfrontert med vanskelige situasjoner når de jobber med 

unge mennesker i fare. 

Omfanget av problemsituasjoner som unge mennesker står i fare for i dag, er svært 

varierte, alt fra økt arbeidsledighet, motløshet og inaktivitet til tidlig skoleperm, familie- 

eller sosiale problemer eller mangel på støtte, for å nevne noen få eksempler. Med 

Design Thinking-metoden kan ungdomsarbeidere se utfordrende situasjoner som en 

https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-new-innovative-thinking-for-new-problems
https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-new-innovative-thinking-for-new-problems
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mulighet for vekst. Det gjør at de kan vedta en "kan-gjøre" holdning og å formidle denne 

holdningen til de risikoutsatte unge menneskene de jobber med.  

2.2 Design Thinking - en effektiv metodikk 

Design Thinking kan beskrives som både en tankegang og en lærings- og 

problemløsningstilnærming. Ulike bransjer og disipliner har anerkjent verdien av denne 

tilnærmingen, og derfor brukes den langt utover de klassiske designdisiplinene. Selv om 

begrepet "designtenkning" bare har blitt brukt i noen tiår, er konseptet bak det egentlig 

ikke nytt og ser ut til å være noe som mennesker alltid har gjort. 

"... På det tibetanske språket er det ikke noe ord for 

"kreativitet" eller "å være kreativ". Den mest åpenbare 

oversettelsen er "naturlig". Med andre ord, hvis du vil 

være mer kreativ, må du bare være mer naturlig.  

  Tom Kelley og David Kelley 

Design Thinking er kreativ og erfaringsorientert. Det samme kan sies om den 

menneskelige arten - mennesket er iboende utstyrt med evnen til å være kreativ og lære 

av erfaring. Logikken som ligger til grunn for designtenkning har derfor lenge vært brukt 

av menneskeheten. Dessuten er det menneskets natur å være kreativ og skape noe. Å 

være kreativ er faktisk noe iboende i den menneskelige arten. Det er noe vi gjør hver 

dag. På det tibetanske språket er det for eksempel ikke engang et ord for kreativitet eller 

kreativitet - den mest åpenbare oversettelsen ville være "naturlig" (Kelley, inspirert av 

Dalai Lama). 

Så hvis ideen om å være kreativ er likestilt med naturlig handling, betyr det ikke noe mer 

enn at vi handler mer intuitivt. Så designtenkning er en iboende menneskelig evne til å 

konstruere ideer som påvirkes av vår evne til å tenke intuitivt og skape meningsfulle 

forbindelser i mønstrene vi gjenkjenner i verden rundt oss.  

Designtenkning handler imidlertid ikke bare om kreativitet. Det handler om å bygge 

kreativ selvtillit, et kjerneprinsipp for den menneskesentrerte tilnærmingen, som 



 

Dette prosjektet (Prosjekt 2020-2-NOO2 -KA205-001714) ble finansiert av EU-kommisjonen. 

Denne publikasjonen gjenspeiler forfatternes synspunkter. EU-kommisjonen kan ikke holdes 

ansvarlig for bruken av informasjonen i den. 

9 

diskuteres mer detaljert i det følgende kapitlet. For trenere som jobber med 

risikoutsatte unge mennesker, betyr dette å pleie og oppmuntre elevene til å veilede 

dem i sine bestrebelser, hjelpe dem (re) få sin kreative selvtillit og gjøre dem i stand til 

å bli den beste versjonen av seg selv. Dette er i hovedsak måten læring og utvikling 

vurderes på i Design Thinking. 

Skann QR-koden eller klikk på lenken for å se denne inspirerende videoen av IDEO-

grunnlegger David Kelley, der han presenterer ideen om kreativ selvtillit:   

 

 

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=16p9YRF0l-g 

2.3 En menneskesentrert tilnærming 

Design Thinking er en menneskesentrert problemløsningstilnærming eller et 

menneskesentrert tankesett. I følge denne tilnærmingen ligger løsningen på et problem 

allerede i menneskene som står overfor problemet. Derfor er empati og evnen til å 

empati med behovene til menneskene vi jobber med, et av de viktigste prinsippene for 

designtenkning. Ved å identifisere oss med og fordype oss i menneskers liv, kan vi utvikle 

en dypere forståelse av hva disse menneskene faktisk trenger.  

I begynnelsen er det en refleksjonsprosess der følgende spørsmål kan stilles: Hvordan 

føles det å være denne personen, å leve i dette miljøet eller dette samfunnet; hvilke 

prioriteringer som oppstår for en person basert på deres interaksjon med deres spesielle 

miljø eller sosiale system der de befinner seg; hva er viktig for denne personen, hva 

trenger han? Alle disse spørsmålene er et uttrykk for empati.  

"Empati er innsatsen for å se verden gjennom andres øyne."  Tim Brun 

Design Thinking fokuserer dermed på å observere og utforske folks individuelle behov, 

med tanke på deres atferd og personligheter. Ved å observere og utforske behovene til 

menneskene vi designer for, kan det oppstå muligheter for innovasjon. Designtenkning 

handler om å skape muligheter og ikke om å generere standardiserte løsninger. Tross 

https://www.youtube.com/watch?v=16p9YRF0l-g
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alt, å være designer og dermed være nyskapende betyr å holde seg åpen og gjenkjenne 

den skiftende naturen til problemer, mennesker og samfunn. 

Tim Brown, administrerende direktør i det amerikanske designtenkende selskapet IDEO 

og en av de ledende representanter for designtenkning, har beskrevet empati og 

dermed designtenkning som et forsøk på å forstå hvordan andre oppfatter verden.  

Han beskriver videre at innovasjon i designtenkningsprosessen består av tre 

overlappende faser eller kjerneområder: 

● Inspirasjon: I denne fasen undersøkes status quo og problemet, muligheten eller 

utfordringen er formulert. Det er scenen som motiverer design tenkere til å se 

etter løsninger og lar dem bedre forstå målgruppen. Dette betyr at de forstår 

deltakernes  behov  gjennom empati og ser på problemet med øynene. Det er 

åpenbart at innovasjon krever ny innsikt, og derfor er design-tenkere 

observatører av livet. De nærmer seg problemet de prøver å løse med et åpent 

sinn. Det er også scenen der meningsfulle data samles inn som antas å til slutt 

føre til ideer som testes og tilpasses i den påfølgende fasen, idéfasen. 

 

● Idé: Basert på all informasjon og observasjoner du har samlet inn i 

inspirasjonsfasen, testes og raffineres forutsetninger og løsninger for en mulig 

løsning i idéprosessen. På dette stadiet kan det også være tvetydigheter, men de 

må ses på som en kilde til utvikling som gjør at vi kan utforske forskjellige 

løsninger og tolkninger. Derfor er det viktig å være åpen for bidragene og ideene 

til alle menneskene som er involvert i designtenkningsprosessen. Vanligvis gjøres 

idéer i idédugnadsøkter der ideene kan flyte mens vurderingen utsettes til en 

senere dato. Dette gjør det mulig for Design Thinker å bidra med sine ideer med 

selvtillit. Jo flere ideer som samles inn og raffineres, jo flere muligheter oppstår. 

 

● Implementering: Den siste fasen av designtenkningssyklusen. Løsningen for å 

oppnå den positive endringen som er angitt i de forrige trinnene, blir levende. Så 

det er fasen der prototypingen finner sted, den foreslåtte løsningen testes og 
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forberedes for implementering. Denne fasen tjener også til å identifisere 

eventuelle problemer som kan føre til en omdefinering av problemsituasjonen 

og en omstilling av løsningen. 

Det blir klart at designtenkningsprosessen ikke nødvendigvis er lineær. Det er fleksibelt 

og gir mulighet til å bytte frem og tilbake mellom de tre fasene, fra konkrete til svært 

abstrakte ideer. Dette kalles designtenkning som avvikende og konvergerende. 

Diverging betyr at i idéfasen kan noen ideer  utvikles, for å tenke omfattende og i større 

dimensjoner. Konvergens betyr å identifisere de mest passende ideene for det definerte 

problemet. I designtenkningsprosessen er det derfor ganske naturlig å gå fra divergens 

til konvergens flere ganger til ønsket løsning er nådd. 

2.4 Ånden av design tenkning 

Menneskesentrert designtenkning har som mål å faktisk påvirke menneskers liv 

gjennom innovative løsninger. Når en løsning er funnet, ser design tenkere på løsningen 

gjennom linsen av ønskelighet, gjennomførbarhet og bærende kapasitet og stiller 

følgende spørsmål: 

1) Ønskelighet: Hvordan kan en brukerorientert løsning utformes som er innrettet 

mot målgruppens behov? 

2) Gjennomførbarhet: Hva kreves for å skape en teknologisk gjennomførbar og 

effektiv løsning som oppfyller målgruppegruppens ønsker? 

3) Levedyktighet: Hvordan er løsningen bærekraftig på lang sikt, og hvordan kan 

den rettferdiggjøres? 

Fokuset er på å streve for å skape et brukerorientert sluttresultat. Brukernes ønsker og 

behov samt den brukerorienterte designen er derfor viktige aspekter ved denne 

prosessen. Den grunnleggende ideen bak denne tilnærmingen er at design tenkere er i 

stand til å endre perspektiv ved å se på problemet gjennom brukernes øyne  og dermed 

ta på seg sin rolle, noe som gjør det lettere å finne løsninger for deres kontekst og miljø.  

Når du setter i tankegangen til en design tenker, logikk, fantasi og intuisjon brukes  til å 

utforske mulighetene for hva som kan være og dra nytte av mulighetene til "hva om." 
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Kilde: https://www.ideou.com/blogs/inspiration/how-to-prototype-a-new-business 

2.5 Utvikling av et designtenkende tankesett 

Kjernen i designtenkningsprosessen er kreativitet. Bare en målrettet kreativ prosess gir 

det nødvendige utgangspunktet for fremveksten av forskjellige måter å tenke på. 

Derfor er designtenkningsprosessen en fruktbar grunn der kreative ideer møtes i 

forskjellige former. Og på grunn av synergiene som oppstår ved å se på 

problemsituasjoner fra forskjellige vinkler, er vi i stand til å tenke i store dimensjoner, 

tenke og forestille oss uten begrensninger. Plutselig vurderes forskjellige ideer og 

tilnærminger som kanskje ikke ble vurdert med det første. Følgende historie (basert på 

sanne hendelser) illustrerer veldig tydelig hva designtenkning og tenkning utenfor 

boksen handler om: Det går slik: Det går slik: 

En lastebilsjåfør ble sittende fast med bilen sin da han kjørte under en bro. Situasjonen 

var slik at sjåføren ikke klarte å få kjøretøyet ut av broen, verken ved å fortsette eller ved 

rygging. Hendelsen førte til enorm trafikk og kø. I mellomtiden kom redningsarbeidere, 

ingeniører og brannmenn  for å tenke på en løsning for å frigjøre lastebilen.  Imidlertid 

utviklet de ikke et levedyktig scenario som faktisk ville ha forlatt lastebilen i ett stykke.  

Så kom en gutt innom og var vitne til hva som skjedde. Han foreslo så  : "Hvorfor slipper 

vi ikke bare luft ut av dekkene?" Nødetatene, som var fascinert av guttens forslag, testet 

løsningen, og lastebilen klarte å passere under broen. Ved første øyekast kunne guttens 

https://www.ideou.com/blogs/inspiration/how-to-prototype-a-new-business
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idé ikke tas på alvor. Faktisk er det en passende og kreativ løsning på problemet. Og det 

er akkurat det Design Thinking handler om. 

Skann QR-koden eller klikk på lenken for å lese hele historien og lære mer om 

designtenkning 

Kilde: https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-

design-thinking-and-why-is-it-so-popular 

 

I det følgende forklares det hvordan man oppnår en designtenkende ånd. Dette er 

preget av en kombinasjon av 7 måter å tenke på (IDEO, 2015) 

1) KREATIV SELVTILLIT = PERSONLIG VEKST 

I betydningen designtenkning blir kreativitet sett på som en måte å tolke verden rundt 

oss på. Derfor har alle  evnen til å være kreative - det er noe naturlig. Kreativ selvtillit 

betyr derfor å være selvsikker nok til å stole på sin egen intuisjon. Det betyr også at det 

er greit hvis løsningen ikke blir funnet med en gang. Det tar tid å bygge kreativ tillit og 

prøve ting ut. Det spiller ingen rolle om ting går riktig eller galt. Det som teller er den 

optimistiske troen på deg selv at du til slutt vil gjøre det. Kreativ selvtillit betyr å vokse. 

2) 2) LAG = KJØR DINE EGNE IDEER / TENK PÅ DIN EGEN IDÉ 

Å utvikle ideer betyr faktisk å realisere dem slik at de er håndgripelige og ikke lenger 

abstrakte. Bare ved å gjøre ideene dine til virkelighet – uansett utfall – kan du dele dem 

med miljøet ditt og lære hvordan du kan forbedre dem. I tillegg vil du lære noe om 

muligheten for ideen din. 

3) FEIL ER VELKOMNE = UNNLATELSE AV Å LÆRE, LÆRE Å MISLYKKES 

For å lære og utvikle oss, må vi noen ganger ta risiko. Og å ta risiko betyr at vi også kan 

mislykkes. Dette er imidlertid ikke et stort problem. Tvert imot, hvis vi mislykkes, har vi 

sjansen til å lære av vår feil. La oss innse det: Hva kan vi lære hvis vi gjør alt  riktig? 

4) EMPATI = BYGGE RELASJONER 

https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular
https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular
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Når vi setter oss selv i en annen persons liv, begynner vi å forstå hvordan han / hun ser 

ting og hvordan han / hun har det. Gjennom empati kan vi bygge et forhold til mennesker 

som lar oss finne virkelig meningsfulle løsninger. 

5) TVETYDIGHET = MULIGHET 

Å være åpen for forskjellige ideer og løsninger, slik at tvetydighet, er en viktig måte å 

tenke designtenkning på. Bare hvis vi tillater oss  å  ikke vite et svar umiddelbart, har vi 

muligheten til å finne innovative løsninger. 

6) OPTIMISME = EN KRAFTIG DRIVKRAFT 

Design Thinking er en prosess styrt av optimisme. Optimisme oppmuntrer oss til å 

fortsette og ikke gi opp – en optimistisk holdning øker vårt kreative potensial til å takle 

enhver utfordrende situasjon. 

7) ITERASJON = FORBEDRING 

Iterasjon betyr å raffinere en løsning og om nødvendig optimalisere iterasjon, fordi 

iterasjon gir oss tilbakemelding fra menneskene vi utvikler en løsning for. Iterasjon er 

derfor en viktig del av løsningsprosessen. 

 

3.0 Anvendelse av designtenkning i ungdomsarbeid 

I det følgende kapitlet forklares anvendelsen av designtenkning i ungdomsarbeid mer 

detaljert. Spesielt handler det om hvordan ungdomsarbeidere kan integrere  

designtenkningsaktiviteter i læreplanen og sitt daglige arbeid med sårbare unge 

mennesker. Ulike tiltak for integrering i arbeidsmarkedet presenteres og tilsvarende 

retningslinjer og forslag presenteres, samt verktøy og aktiviteter fra Design Thinking for 

å fremme effektiviteten av disse tiltakene.   

3.1 «En ny sjanse»- programmer: Design tenkning aktiviteter og verktøy for å 

optimalisere pensum (DKolektiv / Kroatia) 

«En ny sjanse»- programmer er designet for unge mennesker som har droppet ut av 

utdanningen for tidlig. De skal gi målgruppen nye muligheter til å tilegne seg 
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kunnskapen, ferdighetene og holdningene som er nødvendige for å lykkes i 

arbeidsmarkedet, men også for å fremme bedre sosial integrering av unge mennesker i 

samfunnet. Andre sjanseprogrammer inkluderer velprøvde opplæringsprogrammer og 

ytterligere opplæringstiltak for å gi unge mennesker som har droppet ut av utdanningen 

for tidlig muligheten til å tilegne seg de nødvendige ferdighetene på et senere stadium 

av livet. 

Når man vurderer ungdommens behov, bør man huske på at målgruppen er mennesker 

med vanskelige livshistorier. Noen av dem kan ha droppet ut av utdanning på grunn av 

personlige eller familieproblemer, lærevansker eller vanskelige sosioøkonomiske 

situasjoner. Det er viktig å påpeke at konsekvensene av å droppe ut av skolen kan være 

langsiktig arbeidsledighet, sosial eksklusjon, fattigdom og helseproblemer - dette er 

nettopp omstendighetene som får en person til å droppe ut av skolen. Dette kan til og 

med øke risikoen for at neste generasjon av en familie kommer inn i en lignende 

situasjon.  

For å avbryte en slik rekke hendelser, er det nødvendig å utvikle programmer av høy 

kvalitet som gjør at disse menneskene kan gå tilbake til utdanningsprosessen, med tanke 

på omstendighetene som førte til frafallet av skolen.  For å forhindre gjentakelse av slike 

situasjoner er det  viktig for trenere eller ungdomsarbeidere å skape  en inkluderende 

atmosfære der unge mennesker føler seg trygge, akseptert og oppmuntret. Ved 

utvikling av programmer for den utsatte målgruppen av unge må vi huske på at disse 

programmene av to grunner bør legge ytterligere vekt på den praktiske dimensjonen: 

Varigheten av andre sjanseprogrammer er vanligvis kortere enn for tradisjonell 

videregående opplæring (som varer i tre eller fire år), men det bør tas i betraktning at 

situasjonen til unge mennesker som deltar på slike programmer ofte fører til tiltak for å 

aktivere deltakerne raskere.  for å akselerere integreringen i arbeidsmarkedet. I tillegg 

bør undervisningsformene være fleksible slik at unge mennesker kan tilpasse seg 

læringsprosessen i henhold til deres individuelle evner og ferdigheter. Dette inkluderer 

ulike former for undervisning og læring som fjernundervisning, ytterligere støtte i 
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gjennomføringen av oppgaver eller en individualisert tilnærming (dvs. arbeid i små 

grupper eller individuelle leksjoner). 

Varigheten av studiet avhenger av ungdommens tidligere erfaring og opplæring. Før 

oppstart vurderes  potensielle kandidater for å bestemme deres kunnskapsnivå og 

utdanning. Selv om ungdommene er overfladisk like (dvs. når det gjelder 

sosioøkonomisk bakgrunn, tidligere skoleerfaring, alder, etc.), kan deres ferdigheter og 

kompetanse samt deres behov være svært forskjellige. Det er derfor fornuftig å utvikle 

et modulært program som tar hensyn til elevenes behov. I tillegg  er det nødvendig med 

passende opplæring av personell og planlegging   av ekstra forberedelsestid  for 

gjennomføring av kvalitativ opplæring for målgruppen beskrevet ovenfor. 

Og det er akkurat her Design Thinking kommer inn som en tilnærming. Nedenfor 

forklarer du hvordan prinsipper for designtenkning kan hjelpe deg med å utvikle andre 

sjanseprogrammer som dekker behovene til unge mennesker. 

Hvordan kan designtenkning forbedre denne opplæringen? 

Konseptet designtenkning støtter kvaliteten på andre sjanseprogrammer på to nivåer: 

For det første bidrar det til optimalisering av det overordnede konseptet med andre 

sjanseprogrammer, siden Approach of Design Thinking inkluderer og tar hensyn til alle 

faser av utformingen av et vellykket program. I det følgende presenteres de relevante 

fasene av designtenkning og hvordan de kan berike andre sjanseprogrammer og 

læreplaner forklares: 

· Empatifase: Det gjør det mulig  for redaktører og utviklere av et pensum å faktisk sette 

seg i  skoene til elevene sine, prøve å forstå dem og tenke på hvordan hverdagen deres 

ser ut. Med innsikt og kunnskap oppnådd, kan mer målrettede og skreddersydde tiltak 

defineres i neste fase. 

· Definisjonsfase: Det gir en mer presis definisjon av deltakernes behov og problemer, 

basert på hensyn og innsikt i den første fasen. Dette gjør det igjen mulig å  svare riktig på  

elevenes behov i følgende fase. 
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· Idéfase: Dette er fasen der de innsamlede refleksjonene og informasjonen om 

deltakerne systematiseres og det gjøres et forsøk på å utvikle så mange mulige løsninger 

på de identifiserte utfordringene som mulig. Det er ingen rett eller galt på dette stadiet. 

Dette handler om å samle ideer med et åpent sinn uten å evaluere andres forslag. 

· Prototypefase: Prototypefase: Dette er et forsøk på å skape et passende tilbud for den 

andre sjansen, et konsept som gir liv til ideen utviklet i de forrige fasene. det kan være 

en eller flere løsninger som du vil teste og implementere for å evaluere den praktiske 

anvendbarheten av dagens design 

· Testfase: Det sikrer praktisk testing av det utviklede finansieringsprogrammet med en 

valgt gruppe og/eller enkeltpersoner og representerer den praktiske siden av hele 

prosessen. På dette stadiet kan det verifiseres at konseptet (dvs. utformingen av en 

læreplan for sårbare unge elever) er riktig implementert. I testfasen samles 

tilbakemeldinger og innsikt fra brukere (dvs. deltakere, andre personer som er involvert 

i programmet), på grunnlag av hvilken prosessen gjentas, prototypen (dvs. det 

designede programmet) revideres og forbedringer gjøres. I tillegg er det viktig å påpeke 

nok en gang at denne prosessen ikke er lineær, men at lærere og utviklere av en 

læreplan alltid kan gå tilbake til tidligere trinn og avgrense hele prosessen. Testing 

støtter utvikling av nye ideer og konsepter. Prototype - så tar oss tilbake til de forrige 

trinnene for å utvikle en ny eller raffinert løsning på det definerte problemet. Med 

Design Thinking er det til og med mulig å gå enda lenger tilbake - hvis instruktører og 

utviklere av en læreplan blir bedre kjent med  brukerne i testfasen  , kan de også gå tilbake 

til empati- og definisjonsfasen for å faktisk forstå elevene og deres situasjon og utvikle 

enda mer integrative ideer og programmer - ikke bare i teorien,  men også i praksis. Det 

er derfor en ikke-lineær prosess - en prosess der vi løser en viss utfordring bærekraftig 

gjennom praksis. 

For det andre er Design Thinking gunstig ikke bare for trenere og utviklere av en læreplan  

, men selvfølgelig og fremfor alt for brukere - det er et utmerket verktøy for å jobbe med 

unge mennesker som har forlatt skolen fordi det kan svare på deres virkelige behov - et 

praktisk verktøy med klart definerte trinn. Samtidig oppfordrer det elevene til å tenke 



 

Dette prosjektet (Prosjekt 2020-2-NOO2 -KA205-001714) ble finansiert av EU-kommisjonen. 

Denne publikasjonen gjenspeiler forfatternes synspunkter. EU-kommisjonen kan ikke holdes 

ansvarlig for bruken av informasjonen i den. 

18 

utenfor boksen, men gir også det nødvendige rammeverket eller strukturen som 

garanterer suksessen til hele prosessen. Den kan brukes til å planlegge en 

læringsprosess, for aktiveringstiltak i arbeidsmarkedet eller for å løse en personlig 

situasjon. Siden trenere og utviklere av et pensum selv har utviklet og forberedt en for 

unge mennesker med Design Thinking-tilnærmingen, kan de fungere som erfarne 

mentorer i læringsprosessen til unge mennesker ved å introdusere og lære dem Design 

Thinking. 

I de følgende to koblingene lærer du hvordan du oppretter og implementerer en 

jobbsøkeplan med målgruppen for unge voksne med designtenkning, du kan enten klikke 

på lenkene eller skanne QR-koden med smartenheten din. Under den første lenken 

finner du jobbsøkeplanen som en skriftlig tekst. Den andre lenken er en videoforklaring. 

Tekst: https://uxdesign.cc/design-thinking-methods-for-career-planning-7af7e5b27cd1 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RYPijuTTdP4 

 

· Empati: Gjør det mulig for unge mennesker å identifisere seg med potensielle 

arbeidsgivere eller arbeidsgivere generelt. På dette stadiet kan elevene stille seg flere 

spørsmål som gjør at de kan ta en arbeidsgivers perspektiv. Hva eller hvordan tror 

arbeidsgivere? Hvordan ser livet deres ut? Hva er deres behov og hva er viktig for dem i 

deres rolle som arbeidsgivere? Kan de forstå våre erfaringer?  Hvorfor ja/nei og hvilke 

kan de identifisere seg med (eller ikke)? 

https://uxdesign.cc/design-thinking-methods-for-career-planning-7af7e5b27cd1
https://www.youtube.com/watch?v=RYPijuTTdP4
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· Definisjonsfase: gir en mer presis definisjon av arbeidsgivernes behov og problemer - 

Hva forventer de av sine ansatte? Hvordan kan vi støtte dem i å svare riktig på disse 

behovene? 

· Idéfase: tillater systematisering av innsamlet informasjon og brainstorming om 

forskjellige tilnærminger under de påfølgende intervjuene - jo flere ideer utvikles i 

denne fasen, jo flere muligheter er det når det gjelder prototyping i neste fase. 

· Prototypefase: er en klar beslutning og en konkret plan for diskusjonen - hvis mange og 

betydelige ideer har oppstått i forrige fase, opprettes flere prototyper som forberedelse 

til ulike situasjoner.   

· Testfase: i dette tilfellet refererer til intervjuet som sådan, der den utviklede 

tilnærmingen testes. 

Det er spesielt viktig å huske at dette ikke er en lineær prosess - etter testing (dvs.dem 

intervju i eksemplet ovenfor), kan deltakerne  alltid gå tilbake til tidligere stadier og 

justere eller omdefinere løsningen for å oppnå bedre langsiktig suksess avhengig av 

tilbakemeldingene som mottas.  

3.2 Lærlinge-/opplæringsprogrammer: aktiviteter og verktøy fra designtenkning 

for å redesigne en læreplan (National Management School / Bulgaria) 

De siste 30 årene har National Management School (Bulgaria) fokusert på å gi unge 

mennesker (16-25) muligheten til å forbedre karriereutsiktene sine gjennom 

ekstracurricular opplæring i bedriftsledelse, entreprenørskap, sosiale ferdigheter og 

praksisplasser. 

Når vi ser tilbake på våre hovedaktiviteter fra designtenkningsperspektivet, ser vi at 

elementer i denne metodikken allerede eksisterer, men de har ikke blitt brukt på en 

systemisk og enhetlig måte. For hver av våre viktigste aktiviteter som er nevnt, har vi 

bestemt den nåværende tilstanden for integrasjon av designtenkningsmetoder og 

verktøy og formulert noen ideer om hvordan denne prosessen kan fremmes ytterligere. 
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Disse ideene bør være en inspirasjon for videre forbedring av lærling- og 

praktikantprogrammer. 

Opplæring i bedriftsadministrasjon og entreprenørskap 

Vi tilbyr et toårig ekstracurricular program for unge mennesker der de kan få en ekstra 

kvalifisering. Programmet ledes hovedsakelig av vitenskapelig ansatte og er organisert i 

form av forelesninger og lekser. Det er et vitenskapelig lydprogram med oppdatert 

innhold. 

Skjæringspunktet mellom denne opplæringen med designtenkningstilnærmingen ligger 

i utviklingen av handlingsplaner, gjennomføring av forskningsaktiviteter på en bestemt 

idé og dokumentasjon av aktivitetene som utføres. 

 

Hvordan kan designtenkning forbedre denne treningsformen ytterligere? 

1. Gjentakelse.  Design Thinking fokuserer tungt på evnen til å revurdere en idé om og om 

igjen til den beste løsningen er funnet. Vi kjører spesielle kurs der elevene oppfordres til 

å stille spørsmål ved ideene sine uavhengig av utviklingstadiet. Vi oppfordrer våre 

trenere til også å se etter inspirasjon i smidig prosjektledelse, der det finnes  gode 

eksempler på repetisjonskraften . Repetisjon er også knyttet til prinsippet om at vi gjør den 

beste fremgangen ved å lære av feil. 

 

 

 

Kilde: pixabay 

2. Menneskelig sentrering. Design Thinking legger vekt på konstant kommunikasjon med 

målgrupper og interessegrupper. Det handler om å kommunisere med ulike grupper, og 

dermed samle nok informasjon om deres behov og ønsker for å muliggjøre  
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implementering av en kvalitativ og bærekraftig løsning  . Vi oppfordrer lærerne våre til å 

gi elevene teamoppgaver som fokuserer på å kommunisere med et visst antall personer.  

Et instrument fra Design Thinking som virker realistisk i denne sammenhengen er 

Empatikartet.  

Klikk på videolinken eller skann QR-koden for å se en inspirerende video om kraften i 

empatikart.  

 

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=QHFzIG99jvw 

3. Hver stemme teller.  Design Thinking handler om løsninger som tar hensyn til hver 

stemme i gruppen. På grunn av tidsbegrensninger gir ikke kursene mye rom for diskusjon 

og muligheter for alle elever å snakke. Vi oppfordrer våre trenere til å skape mer plass slik 

at stemmen og meningen til alle deltakerne kan oppfattes og tas i betraktning.  Dette kan 

være gjennom egne treningsøkter   dedikert utelukkende til utveksling av ideer, og gjennom 

individuelle oppgaver som må presenteres for gruppen. På prosessnivå kan instruktører  

oppmuntre teamledere (under  teamdeling) til å innføre regler som sier at hvert 

teammedlem bør gi sin mening om et bestemt emne. 

"Design Thinking handler om å finne løsninger som 

tar hensyn til alle stemmene til gruppen." 

         

Kilde: Unsplash 

Sommerleirer for sosiale ferdigheter 
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I 8 år har vi arrangert sommerleirer for våre elever. De foregår vanligvis på et sted 

utenfor hovedstaden (f.B. i et fjellresort) og er en kombinasjon av morsomme aktiviteter 

og intens trening. Det tematiske fokuset i leirene våre er myke ferdigheter som 

kommunikasjon, samarbeid, problemløsning, informasjonsinnsamling og ledelse samt 

livslang læring. Opplæringen er basert på vårt internasjonale prosjektarbeid. De er svært 

interaktive og er i de fleste tilfeller organisert som prosjektbaserte læringsoppgaver. 

Kombinasjonen av disse aktivitetene med Design Thinking-tilnærmingen fokuserer på å 

kommunisere med publikum og interessenter, viktigheten av å presentere prestasjoner, 

teamarbeid, innsamling og analyse av data. Nedenfor finner du mer informasjon om 

hvordan lærlinge-/opplæringsprogrammer kan berikes av Design Thinking. 

Hvordan kan designtenkning  forbedre lærlingtiden/opplæringen ytterligere? 

1. Elevene kjenner igjen sine egne utfordringer.  I våre myke ferdighetstreninger 

presenterer trenerne vanligvis   elevene med  ferdige utfordringer som de kan finne 

løsninger på. Vi oppfordrer dem til å gi elevene nok plass til å engasjere seg i utfordringer 

som er nær deres hjerter, og som motiverer dem til å jobbe med dem. Dette fremmer 

gruppeprosessen og skaper forutsetninger for utvikling av løsninger av høyere kvalitet. 

Dette prinsippet er knyttet til ovennevnte "hver stemme teller" og understreker det 

unike ved hver enkelt persons  deltakelse og 

merverdien for prosessen. 

"Elevene kjenner igjen sine egne 

utfordringer." 

Kilde: Unsplash 

2. Hinsides kreativitet. I våre treninger fokuserer vi på betydningen av kreativitet og 

involverer elever i å trene aktiviteter om temaet kreativitet. Vi oppfordrer våre trenere 

til å gå utover de tradisjonelle kreativitetsparadigmene og omfavne den kreative 

tankegangen om "lateral tenkning" som levd og fremmet av designtankere. For 
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eksempel blir elevene bedt om å utfordre fantasien og formulere løsninger på 

paradoksale oppgaver. 

"Oppmuntre elevene til å utfordre 

fantasien..."   

 

 

Kilde: Unsplash 

 

Praksisplasser for studenter i frivillige organisasjoner 

I 2020, som en del av det internasjonale prosjektet "Social Innovators", introduserte vi 

et opplæringsprogram for universitetsstudenter. Studiet er rettet mot studenter fra 

humanitære felt og har som mål å gi dem strukturert praktisk erfaring i NGO-sektoren. 

Studentene kan  velge og prøve ut følgende aktivitetsområder: 

Prosjektleder/prosjektleder; Kommunikasjons-/PR-offiser eller agenter; 

Administrator/Office-behandling;  Advokat/programansvarlig eller offiser; Trener.E. 

Avhengig av deres valgte stilling,  kan studentene  - med støtte fra sine mentorer - delta 

i virkelige aktiviteter i yrkeslivet. For eksempel kan de lage et prosjekt for finansiering 

eller kommunikasjonsplan, gjennomføre opplæring, etc. Fellesnevneren for disse 

erfaringene med designtenkning er at de alle  oppfordrer elevene til å komme i kontakt 

med selve arbeidsområdet. 

Hvordan kan designtenkning  forbedre lærlingtiden/opplæringen ytterligere? 

1. Design tenkning workshops. I opplæringen er mentorenes fokus på å introdusere 

studentene til frivillige organisasjoners verden og støtte dem i å oppfylle oppgavene som er  

satt. Vi oppfordrer mentorer til å involvere studenter i et designtenkningsverksted i 

begynnelsen av opplæringen. Dette kan være en ettermiddagshendelse, en 24/48 

timers hackathon eller en ukes lang aktivitet. Denne workshopen gir studentene 



 

Dette prosjektet (Prosjekt 2020-2-NOO2 -KA205-001714) ble finansiert av EU-kommisjonen. 

Denne publikasjonen gjenspeiler forfatternes synspunkter. EU-kommisjonen kan ikke holdes 

ansvarlig for bruken av informasjonen i den. 

24 

mulighet til å utvikle sitt innovasjonspotensial og formulere sterke ideer til løsninger i 

NGO-området de brukes i (f.B økologi, dyrevelferd, sosial velferd, fattigdom osv.), og 

sikrer at de motiveres på vei. 

Klikk på lenken eller skann QR-koden for å se en inspirerende video fra et Design 

Thinking-verksted om sosial innovasjon: 

 

 

 

 

Kilde: https://www.youtube.comwatch?v=6TkP477gMo4 

 

3.3 Opplæring for ansettelse: aktiviteter og verktøy fra Design Thinking for å 

redesigne en læreplan (LoPe / Norge) 

Mikrointegrasjon 

Hos LoPe bruker vi "mikrointegrasjon" -tilnærmingen. Med vårt arbeid ønsker vi å styrke 

unge migranter og flyktninger på flere nivåer, for eksempel.B ved å støtte dem i deres 

søken etter arbeid eller i (re-)inn i en lærlingplass.  

For at ungdommene skal kunne se ærlig på seg selv og sine egne evner, blir de evaluert 

med tanke på bakgrunn, kompetanse og interesser. 

Mikrointegrasjon ser på hver enkelt person og fokuserer på de enkelte 

hverdagsproblemene. Utformingen av mikrointegrasjonsprogrammet vil senere føre til 

en bivirkning som vil bidra til mer og bedre integrasjon på makronivå. Mikrointegrasjon 

forhindrer parallellisme, ekskludering og ekstremisme. 

Integreringsprosessen kan være en personlig byrde for den enkelte nykommer, og svakt 

integrerte migranter kan legge en betydelig sosial og økonomisk byrde på samfunnet. 

Forskning har vist at langsom eller ineffektiv integrering blant migranter selv fører til en 

opplevelse av håpløshet og frustrasjon, noe som kan ha negative konsekvenser som 

https://www.youtube.com/watch?v=6TkP477gMo4
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psykisk sykdom, sykdom, arbeidsledighet, mangel på omsorg, etc. I samfunnet kan dette 

føre til fordommer, fordømmelse og rasisme. Mange organisasjoner og offentlige etater 

arbeider med ulike aspekter ved integreringsprosessen, for eksempel.B 

språkkunnskaper, arbeid/arbeid, familievern osv.  

Imidlertid er det en rekke individuelle utfordringer som er store nok til å hindre andre 

deler av integrasjonsprosessen, da de krever mye oppmerksomhet og energi fra den 

enkelte. Mikrointegrasjon omfatter områdene som ligger mellom flere nivåer – eller 

risikerer å bli en blindvei mellom det fartsfylte og uforståelig samfunnet. Det er derfor 

klart at det er i alles interesse å gjøre en integrasjonsprosess så effektiv og fleksibel som 

mulig.  

Basert på rammeverket designtenkning har vi laget flere prinsipper og verktøy for å 

etablere et vellykket mikrointegrasjonsprogram som fremmer elevenes 

anvendelighetsferdigheter: 

 

 

 

 

 

 

Kilde: pixabay 

Deltakelse 

Medbestemmelse hos LoPe betyr at metodene velges og utvikles sammen med elevene. 

De er involvert fra dag én i valg av fokusområder og utformingen av innholdet. Dette 

bidrar til å styrke målgruppens ansvarsfølelse og personlige ansvar. 

 

Gjenkjenne negative mønstre 
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Vi ønsker å støtte deltakerne i å gjenkjenne negative og selvdestruktive tankemønstre 

og erstatte dem med mer positive atferdsmønstre som støtter integrasjonsprosessen. 

Vi har funnet ut at dette blant annet kan oppnås gjennom meditasjon og mindfulness. 

Disse teknikkene øker elevenes bevissthet om tankemønstrene sine. De kan begynne å 

observere sine egne sinn og innse at det noen ganger kan være ganske villedende. 

Følgende øvelse er utformet for å hjelpe elevene å gjenkjenne ulike typer negative 

tankemønstre: 

" En annen aktivitet som tilbyr seg selv er påvisning av negative automatiske 

tankemønstre. Noen ganger blir vi sittende fast og tolke negative eller inkriminerende 

situasjoner på en lignende måte uten å undersøke bevisene for den tolkningen. 

Nedenfor er noen vanlige negative tankemønstre - sjekk om noen av dem høres kjent ut 

for deg, eller om de er måter å tenke på som du observerer i deg selv. I så fall kan det 

være nyttig å revurdere om du befinner deg på disse tankemønstrene! 

Vanlige typer negative tanker: 

1. TENK ALT-ELLER-INGENTING: Du har en tendens til å se ting i svart-hvitt-

kategorier. Hvis ytelsen din ikke er perfekt, kan du se deg selv som en total 

fiasko: 

2. GENERALISERING: Elevene ser en enkelt negativ hendelse som et uendelig 

nederlagsmønster. 

3. MENTALT SIL: Elevene plukker ut en enkelt negativ detalj og fokuserer 

utelukkende på den, så deres syn på hele virkeligheten blir mørkere, som en 

dråpe blekk som misfarger en hel kopp vann. 

4. AVVISNING AV DET POSITIVE: De involverte avviser positive erfaringer ved å 

insistere på at de «ikke teller» av en eller annen grunn. På denne måten kan du 

opprettholde en negativ tro som motbevises av dine daglige erfaringer. 

5. HOPP TIL UPSHOTS: Deltakerne gjør en negativ tolkning, selv om det ikke er 

noen klare fakta som overbevisende støtter konklusjonen din. 
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a. TANKELESING: Deltakerne konkluderer vilkårlig med at noen reagerer 

negativt på deg og ikke gidder å sjekke dette 

b. FORTUNE TELLING: Deltakerne forventer at noe  skal vise seg dårlig og 

er overbevist om at deres spådom allerede er et faktum. 

6. KATARTROFISERING ELLER TRIVIALISERING: Deltakerne overdriver 

betydningen av ting (f.B. deres feil eller andres prestasjoner), eller de reduserer 

ting på en upassende måte til de virker små (deres egne ønskelige egenskaper 

eller andres mangler). Dette kalles også "kikkerttrikset". 

7. EMOSJONELL RESONNEMENT: Elevene antar at deres negative følelser 

uunngåelig gjenspeiler virkeligheten: "Jeg føler det, så det må være sant." 

8. BØR UTTALELSER:  Deltakerne prøver å motivere seg med "bør" og "bør 

ikke", som om de måtte piskes og straffes før noe kunne forventes av dem. 

"Må" og "bør" er også onde. De følelsesmessige konsekvensene er skyldfølelse. 

Når de kommer med "bør- uttalelser" til andre, føler de sinne, frustrasjon og 

harme. 

9. MERKING OG FALSK MERKING: Dette er en ekstrem form for 

overgeneralisering. I stedet for å beskrive feilen, gir elevene seg en negativ 

etikett. "Jeg er en taper." Hvis de ikke liker andres oppførsel, gir de dem en 

negativ etikett: "Han / hun er et jævla lus." Feil  merking beskriver en hendelse 

med språk som er sterkt farget og følelsesmessig ladet. 

10. PERSONALISERING: Elevene ser på seg selv som årsaken til en negativ ekstern 

hendelse som de faktisk ikke var primært ansvarlige for. 

Kilde: https://sdlab.fas.harvard.edu/cognitive-reappraisal/identifying-negative-

automatic-thought-patterns 

Mitt liv - mitt ansvar 

Selvmedlidenhet er svekkende. Vi må fokusere på mulighetene og løsningene. 

Offerrollen i seg selv er uheldig. De som identifiserer seg for mye som ofre ser på seg 

selv som ødelagte og sårede. Forbundet med dette er en generell følelse av å ha blitt 

behandlet urettferdig, og fornærmelsen er ikke så lett glemt. Offer er forbundet med 

https://sdlab.fas.harvard.edu/cognitive-reappraisal/identifying-negative-automatic-thought-patterns
https://sdlab.fas.harvard.edu/cognitive-reappraisal/identifying-negative-automatic-thought-patterns
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varierende grad av selvmedlidenhet, selvrettferdighet og selvoppofrelse. Offer betyr å 

se seg selv som et offer for verden, til hendelser som ikke kan påvirkes eller som det ikke 

er noe ansvar for. Det er en rolle som påvirker flere områder av livet - hele personen blir 

et offer. Oppfatningen av å være et offer refererer for det meste til tidligere hendelser, 

men selvoppfatning som offer vedvarer - ofte i flere tiår. Derfor er det en viktig oppgave 

for  trenere å vise elevene at en slik rolle er "lammende" og forhindrer konstruktiv 

forandring. 

Sosial forståelse 

Når du arbeider med selvrefleksjon og biografiarbeid, er det viktig å vurdere vår egen 

rolle i samfunnet. Vårt mål er å vekke i elevene ønsket om å bidra til lokalsamfunnet, 

samt å vekke interesse for å utvikle oss selv som enkeltpersoner og som samfunn. 

Trenerne må sørge for at elevene er utstyrt med kunnskap om de ulike 

innflytelseskanalene de kan bruke for å få stemmene sine hørt. 

3.4 Entreprenørskap-trening: Aktiviteter og verktøy fra Design Thinking for 

redesign av en læreplan (BEST / Østerrike) 

"Selskapskontakter" - bygger bro mellom unge opplæringsdeltakere og bedrifter 

Når det gjelder opplæring for arbeidsledige og lavt kvalifiserte unge voksne, fokuserer 

BEST ikke bare på grunnleggende ferdigheter eller jobbsøk generelt. For å forbedre 

opplæringen har deltakerne  mulighet til å forbedre sine perspektiver gjennom 

individuell coaching og karriereveiledning, som  utføres  av bedriftskontakter som 

fungerer som konsulenter trenere, støttespillere, følgesvenner og nettverksbyggere 

med selskaper. 

Deltakerne støttes i sin (om-) integrasjon i arbeidsmarkedet på en behovsorientert og 

individuell måte. Karriereambisjoner avklares/kontrolleres for realiseringsmuligheter, 

en konkret karrierevei utvikles trinn for trinn. De støttes aktivt av bedriftskontakter og 

trenere i søknadsaktivitetene sine - søker etter ledige stillinger, utarbeidelse av 

søknadsdokumenter, akkompagnement og oppfølging av jobbintervjuer, mestring av 
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plasseringshindringer, etc. Selskapets kontakter informerer deltakerne om 

rekrutteringsstrategier og personellvalgsprosedyrer i selskaper og fremmer deres 

vellykkede opptreden på arbeidsmarkedet, for eksempel.B i jobbintervjuer eller 

vurderingssentre. Denne typen målrettet opplæring fremmer en bærekraftig inntreden 

i arbeidsmarkedet. 

Et annet fokus på selskapskontaktene er arbeidet med utvikling og forbedring av 

ferdigheter og kompetanse hos deltakerne som er etterspurt på arbeidsmarkedet, 

som.B kommunikasjon og sosiale ferdigheter, tjenesteorientering, problemløsning, 

teamarbeid, positiv holdning, selvsikkerhet, konflikthåndtering, ansvarsforutsetning 

eller kritisk tenkning. Vår mange års erfaring med målgruppen har vist at det å jobbe 

med deltakerne på disse aspektene gradvis forbedrer selvtilliten. Ikke bare føler de seg 

tryggere under jobbintervjuer, men opplæringen hjelper dem også med å posisjonere 

seg effektivt i arbeidsmarkedet generelt.   

Selskapets kontakter har også en mellomleddsrolle  mellom jobbsøkende deltakere og 

selskaper som ønsker å ansette ansatte på de respektive områdene. De har store nettverk 

i ulike bransjer og selskaper og er ivrige etter å utvide sine nettverk og vinne nye 

forretningsforbindelser som samarbeidspartnere. For å fremme kontakt mellom 

potensielle arbeidsgivere og deltakere planlegger og organiserer de 

bedriftspresentasjoner, tekniske diskusjoner, bedriftsekskursjoner eller besøk på 

yrkesfaglige treningsmesser. Disse arrangementene er organisert med sikte på å gi 

elevene praktisk innsikt i ulike arbeidsområder. Du vil få mulighet til å stille spørsmål, ta 

nye kontakter og praktisere faglige forbindelser med potensielle arbeidsgivere. 

For at deltakerne skal oppnå best mulig resultater, streber vi etter en helhetlig 

tilnærming: Selskapets kontakter jobber hånd i hånd med alle andre voksne lærere i 

opplæringsprogrammet. Dette betyr at det er en konstant intensiv utveksling med alle 

trenere samt direkte støtte i konsultasjoner mellom trener og deltaker. 
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Kilde: pixabay 

Bedriftskontakter som "personlige trenere"  

Deltakerne oppfatter selskapets kontakter som deres "personlige trenere", som gir dem 

råd individuelt og støtter dem i deres søken etter jobber eller 

yrkesopplæringsprogrammer. Skreddersydd støtte fra  selskapets kontakter  er viktig for 

å fremme og motivere elevenes reintegreringsinnsats  . Sjansene for å finne en jobb i 

ønsket område og gjenværende sysselsatte på lang sikt økes betydelig av deres 

engasjement. 

 

4.0 Hvordan kan risikoutsatte ungdommer støttes i 

designtenkningsprosesser? 

I det følgende kapitlet presenterer vi utvalgte trinnvise instruksjoner, retningslinjer og 

anbefalinger fra vårt prosjektkonsortium. Disse er ment å støtte ungdomsarbeidere i 

anvendelsen av designtenkningsmetoder med ulike målgrupper av sårbare unge 

mennesker. 
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4.1 Design Tenkning for å støtte økonomisk vanskeligstilte mennesker - 

Retningslinjer for håndtering av potensielle risikoer (Østerrike, BEST) 

Målgruppen av økonomisk vanskeligstilte unge blir konfrontert med en rekke problemer 

og har høy risiko for å bli sosialt ekskludert. På grunn av deres sosiale situasjon faller de 

ofte ut av skolen for tidlig eller blir konfrontert med hindringer i utdanningen.  

Som et resultat  mangler de de nødvendige kvalifikasjonene for å ta praksisplass eller 

yrkesopplæring. Dette gjør det vanskeligere å (re-) komme inn på arbeidsmarkedet 

igjen, slik at de forblir arbeidsledige og forverrer sin allerede vanskelige situasjon. Som 

en heterogen gruppe når det gjelder skole og sosiokulturell bakgrunn, er de også utsatt 

for negative skoleopplevelser, familieproblemer (dvs. mangel på familiestøtte), 

økonomiske problemer og fysiske og psykiske helseproblemer. 

På grunn av deres problematiske startposisjon og levekår har disse ungdommene noen 

ganger spesielle vanskeligheter med å komme inn på utdanningsprogrammer igjen, for 

eksempel .B andresjanseprogrammer. Men det er nettopp disse programmene som har 

makt til å forandre livene til disse unge menneskene og støtte dem i å nå sitt potensial. 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH har jobbet 

med målgruppen i flere tiår og har kunnet få lang erfaring med hvordan unge mennesker 

kan støttes effektivt og bærekraftig gjennom behovsbaserte utdanningstilbud.  

Selv om Design Thinking-tilnærmingen bare nylig har funnet veien inn i 

utdanningssektoren, trekker trenere allerede på mange elementer av designtenkning 

når de jobber med økonomisk vanskeligstilte unge mennesker. Dette skyldes kanskje det 

faktum at Design Thinking er en menneskesentrert tilnærming basert på kreativitet, som 

, som vi allerede har lært - er intuitiv og naturlig. Følgende retningslinjer fokuserer på 

samspillet og samspillet med unge mennesker og på hvordan treningsaktiviteter kan 

organiseres i betydningen designtenkning. 

Fokus på (individuelle) behov 

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte unge mennesker har ofte et ganske negativt 

selvbilde og lav selveffekt. Evnen til å bygge et samband og tillitsfullt forhold til 
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ungdommene er en forutsetning for at elevene skal utvikle motivasjon. Motivasjon er et 

av de viktigste aspektene for suksessen til utdanningsprogrammer.  

Derfor må ungdomsarbeidere og trenere  gjøre mye motivasjons- og relasjonsarbeid 

gjennom hele treningsprogrammet. Dette er svært viktig for en positiv innvirkning av 

programmet på ungdommens liv.  For at unge skal kunne utvikle motivasjon og 

ungdomsarbeidere til å kunne motivere dem, må det først etableres et tillitsforhold. 

Men siden unge mennesker ofte mangler familiesikkerhet og støttesystemer, finner de 

det vanskelig å stole på andre. Spesielt hvis tillitspersonen er integrert i en institusjonell 

kontekst, kan prosessen med å bygge tillit hindres. 

Sette deg selv i skoene til unge mennesker - empati 

Å anvende det viktigste empatiprinsippet kan hjelpe ungdomsarbeidere  med å bygge et 

tillitsfullt forhold til unge mennesker. For eksempel ved å introdusere dem for 

designtenkning eller nærme seg dem i samsvar med følgende retningslinjer:  

- Prøv å få et klart bilde av målgruppen din og observere dem nøye: hva er deres 

bekymringer, håp og frykt? Hva er viktig for dem? Prøv å se på situasjoner eller 

problemer fra deres synspunkt. Når du tenker på unge menneskers liv  og deres 

erfaringer,  blir deres synspunkt mer forståelig. Dette bidrar også til en positiv 

relasjonsdesign, fordi du automatisk føler deg koblet til dem og derfor kan 

kommunisere bedre med dem. 

- Responder på ungdommens individuelle krav, behov og krav. Dette er viktig fordi 

med tanke på unge menneskers ressurser og ferdigheter i å utvikle sine 

ferdigheter eller jobbe med problemsituasjoner signalerer at du godtar og 

gjenkjenner dem som den personen de er. Uavhengig av deres styrker eller 

"svakheter". Noen ganger er det nettopp denne anerkjennelsen som vender en 

bryter i folks sinn og plutselig øker motivasjonen til unge mennesker. 

- Nå ut til ungdommene på øyenivå. De har ofte et økt behov for å føle seg 

respektert og forstått av andre. Når unge mennesker føler at de blir tatt på alvor, 

har det en positiv effekt på selvtilliten. De er også mer villige til å investere i å 

bygge relasjoner med andre mennesker. 
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  Kilde: pixabay 

Selv om mange unge virker veldig selvsikker og "kule" på utsiden, er deres faktiske 

følelse ofte det motsatte. Unge mennesker sliter regelmessig med søket etter sin 

identitet. Dette kan forverres av mangel på eksterne strukturer (f.B støtte fra 

familiesystemet eller arbeidsplassen) som er karakteristisk for den aktuelle målgruppen. 

Derfor er en av hovedoppgavene til ungdomsarbeidere og trenere å styrke ungdommens  

selvtillit og å støtte dem i å oppdage deres interesser, ideer og ferdigheter. Tankegangen 

til designtenkning kan være et nyttig verktøy for å oppnå dette: 

- Tilby unge mennesker muligheter (f.B aktiviteter, øvelser, etc.) hvor de kan 

oppleve en følelse av prestasjon eller motivasjon. Det er viktig at oppgavene ikke 

er for krevende, men heller ikke for enkle å løse. Ellers kan ungdommene raskt 

kjede seg og er mindre villige til å delta.  

- Bruk positivt, motiverende eller takknemlig språk overfor ungdommene. For 

eksempel anerkjenner og setter du pris på de positive bidragene fra unge 

mennesker. Dette styrker deres selvtillit og selvtillit. 

Se denne inspirerende videoen om å utvikle empati i hverdagen: 

https://www.youtube.com/watch?v=NMpEzpSwy0k eller skann QR-koden med 

smartenheten din. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NMpEzpSwy0k
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Viser fordelene med læringen - feil er ok 

Sosialt eller økonomisk vanskeligstilte unge mennesker er noen ganger motvillige til å 

delta i treningsprogrammer fordi de er redd for å gjøre feil eller si noe "galt". Ofte nok 

har de blitt dømt, avvist eller stigmatisert når de ikke har klart å gjøre noe, spesielt når 

det gjelder læring. Disse erfaringene påvirker deres tidligere motivasjonsnivå og deres 

evne eller vilje til å bygge relasjoner med andre. Design Thinking-metoden kan tilby 

merverdi i denne forbindelse, fordi en grunnleggende regel sier at feil er velkomne.  

Faktisk peker feil veien til hvor vi skal og hva vi trenger eller ønsker å forstå enda bedre. 

Vi anbefaler derfor at du diskuterer dette emnet med elevene helt i begynnelsen av 

treningen og regelmessig sensibiliserer dem til det faktum at feil er greit. Hvis følgende  

retningslinjer følges,  kan ungdommenes syn på feil påvirkes positivt: 

- Forbered noen eksempler for tenåringer og forklar dem hvorfor det å gjøre feil er en 

viktig del av læring og liv generelt.  

- I et neste trinn kan elevene samle inn ytterligere argumenter for betydningen av feil i 

små grupper. Legg vekt på at utvikling og vekst bare kan skje  hvis vi er villige til å 

erkjenne våre feil og også feilene til andre mennesker. Forklar at vi ikke kan dømme oss 

selv for noe som vi ikke hadde den nødvendige kunnskapen eller   informasjonen til enhver 

tid. Forklar ungdommen at det de har gjort tidligere, var det beste de kunne gjøre.  

- Elevene lager deretter plakater som de skriver ned de viktigste punktene på. Etterpå 

kan det avholdes  en gruppediskusjon. 

Hvis du ennå ikke er kjent med Design Thinking-metoden, anbefaler vi at du først samler 

så mye informasjon som mulig om de enkelte medlemmene av målgruppen din (f.B. 

alder, utdanningsopplevelser, problemsituasjoner, interesser og motivasjon til å delta i 

utdanningsprogrammet, etc.). Dette bidrar til å bedre forstå behovene til målgruppene 

dine og hjelper deg med å velge fokus. 
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4.2 Design Tenkning for å støtte migranter og flyktninger - Retningslinjer for 

håndtering av potensielle risikoer (LoPe / Norge) 

Inspirasjonsfase – Om vår målgruppe 

Når det gjelder å henvende oss til unge migranter, skiller vi på LoPe mellom de som har 

kommet som flyktninger og de som har kommet til Norge enten i andre eller tredje 

generasjon eller av økonomiske årsaker. Unge flyktninger blir ofte traumatisert, og 

derfor må våre arbeidsmetoder implementeres med spesiell forsiktighet. For begge 

gruppene er det ofte slik at de ikke bare trenger å slite med fortiden - spesielt de som 

har opplevd krig og flukt - men nå også er i situasjonen med å måtte finne veien i minst 

to kulturer. Dette kan føre til konflikter med miljøet og også til konflikter med seg selv - 

for eksempel ved å droppe ut av skolen. 

Forskning har vist at langsom eller ineffektiv integrering blant innvandrere selv gir en 

opplevelse av håpløshet og frustrasjon, noe som manifesterer seg i negative 

konsekvenser som psykisk helse, sykdom, arbeidsledighet, omsorgsevne osv. 

Manglende integrering når migranter kommer  til Norge kan føre til fordommer, 

fordømmelse og rasisme i det norske samfunnet. Mange organisasjoner og offentlige 

etater jobber med ulike deler av integreringsprosessen: språk, sysselsetting, 

familierådgivning, etc. Likevel er det en rekke individuelle utfordringer som er så store 

at de kan hindre andre integrasjonsområder  . Dette er fordi de krever mye 

oppmerksomhet og frarøver enkeltpersoner energi. I LoPe fokuserer vi spesielt på disse 

utfordringene med  hver deltaker. 

Idéfase - Empati: Anvende prinsippene for designtenkning for å bedre forstå publikum 

Begrepet mikrointegrasjon fokuserer på individet. Vi tror at designtenkningsprinsippet 

for empati uttrykker det vi ønsker å forfølge med vårt arbeid. Hver person er unik og må 

behandles på sin egen måte. Når du arbeider med unge mennesker, tar 

mikrointegratorene den nødvendige tiden til å bygge et fruktbart forhold til dem. Vi er i 

en designtenkningsprosess av empati. Tillit er bygget på begge sider. Identifiserer jeg 
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meg med fortiden min? Bærer jeg rundt mye unødvendig bagasje? Noen av 

omsorgspersonene  til LoPe kan sette seg selv i bakgrunnen for de unge migrantene / 

flyktningene, da de selv har opplevd krig og konflikter. Ved å fortelle om sine historier, 

erfaringer og minner skapes det en forbindelse, og ungdommene inviteres også til å 

fortelle sine historier. Samtidig kan disse følgesvennene  være et eksempel på hvordan 

det er mulig å starte på nytt og lykkes i et nytt samfunn og kultur. De kan bevare sin 

identitet og se at det er fullt mulig å finne veien i to kulturer - dette kan være en stor 

ressurs og en verdifull ferdighet i et samfunn der flere kulturer sameksisterer. 

Vi må dykke dypt inn i folks livshistorier for i fellesskap å identifisere hindringene som 

hindrer integreringsprosessen, livsglede, deltakelse i arbeid og i samfunnet. For å gjøre 

dette må vi ta oss tid til å bygge relasjoner og tillit. Vi gjør dette ved å få hver deltaker til  

å føle seg sett og hørt. Noen ganger er det bare at de føler at de blir lagt merke til   , og 

at noen tar seg tid til å lytte til dem og vise ekte interesse for dem og deres livssituasjon.  

Metodene som brukes er gruppediskusjoner, en-til-en-samtaler og ulike 

coachingøvelser, men til syvende og sist handler det om virkelige menneskelige møter - 

basert på empatiprinsippet - som har reell verdi. 

Prototype fase 

Hvis tillit og et forhold til den unge personen kunne bygges, kan Design Thinking-

prosessen gå videre til neste fase - implementeringen.  

Medbestemmelse - Deltakerne er involvert fra dag én.  Trenere med  samme kulturelle 

og religiøse bakgrunn som deltakerne har fordelen av å muligens ha en sterkere 

innflytelse  enn en lokal norsk trener med samme kvalifikasjoner. Sjansene er større for 

at aksepten av deltakerne er større hvis trenerne er direkte og stiller klare krav. Samtidig 

er en norsk trener i laget også avgjørende for suksessen til programmene våre. De er i 

stand til å  lære elevene de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet og 

nødvendig kunnskap og forståelse av samfunnet vårt. Denne doble sammensetningen 

av  trenerteamene er en avgjørende suksessfaktor for målet om å få deltakerne i arbeid. 



 

Dette prosjektet (Prosjekt 2020-2-NOO2 -KA205-001714) ble finansiert av EU-kommisjonen. 

Denne publikasjonen gjenspeiler forfatternes synspunkter. EU-kommisjonen kan ikke holdes 

ansvarlig for bruken av informasjonen i den. 

37 

Fra dag én har deltakerne  mulighet til å bidra til å forme innholdet i kurset. Hvordan kan 

jeg få mest mulig ut av de tilgjengelige ukene og ressursene? Hvordan kan jeg bidra? Det 

er viktig å tenke på hvor mye energi vi legger ned i "meg og livet mitt" sammenlignet 

med energien vi bruker på å hjelpe andre. La elevene selv velge stier og områder i 

samfunnet der de aktivt kan bidra. Du kan starte ditt eget initiativ, skaffe midler eller 

melde deg frivillig på tradisjonell måte. Å fokusere på å hjelpe andre mennesker har en 

styrkende effekt. Vi kan direkte se at vårt bidrag er nødvendig, noe som styrker vår 

selvtillit. Ferdigheter og erfaringer som er opplært og utviklet under frivillig arbeid, kan 

fremme ansvar som forbedrer ungdommens sysselsetting og sysselsettingsutsikter. 

4.3 Design Tenkning for å støtte romfolk og unge med nedsatt funksjonsevne - 

Retningslinjer for håndtering av potensielle risikoer (DKolektiv / Kroatia) 

For begge målgruppene  

Begge gruppene har mest sannsynlig opplevd fordommer og deres negative effekter i 

livet  

direkte eller indirekte diskriminering. Av denne grunn er det nødvendig å utvikle empati 

med disse målgruppene og ikke å fordømme ting som ikke er klare for oss i begynnelsen, 

fordi ungdomsarbeidere som ikke har en slik bakgrunn, knapt kan forstå kompleksiteten 

i mange års erfaring med sosial marginalisering. Mange av hindringene som disse 

gruppene står overfor, er usynlige for oss - selv om vi ofte er sensibilisert til problemene 

til personer med en viss fysisk (synlig) funksjonshemming, som kan løses ved et enkelt 

tiltak (strukturelle justeringer som en rampe eller rullestolheis); sosial og 

sosioøkonomisk marginalisering og dens konsekvenser forblir ofte usynlige og abstrakte 

for oss fordi de ikke er åpenbare i begynnelsen  . Derfor er det bra for ungdomsarbeidere 

selv å gjennomføre workshops om menneskerettigheter i sitt arbeid med sårbare og 

marginaliserte grupper, spesielt de som ikke bare håndterer det juridiske grunnlaget, 

men også tar sikte på å øke bevisstheten om menneskerettigheter som konsept.  

En slik øvelse er "trinnvis", der deltakerne får tildelt forskjellige roller (f.B. en slektning 

av nasjonale eller seksuelle minoriteter, en person med funksjonshemming, et barn av 
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en vellykket bedriftseier, etc.) og deretter gitt livssituasjoner (jeg drar på ferie hvert år, 

jeg kan uttrykke min kjærlighet  til partneren eller partneren min.  gratis å uttrykke, jeg 

er ikke bekymret for fremtiden min, jeg kan betale regningene mine, jeg har råd til en 

god utdanning etc.) - deltakerne tar et skritt hvis de er enige om at uttalelsen refererer 

til deres rolle, og stopper hvis dette ikke er tilfelle. Øvelsen etterfølges av en refleksjon 

der vi ser på hvor langt vi har kommet i hvilken rolle, og peker dermed på de forskjellige 

startposisjonene som er gitt oss i livet og til det faktum at selv om vi alle har mulighet til 

å gå videre og forandre våre liv, mange unge mennesker som vi jobber med,  har ikke de 

samme forholdene og samme startposisjon som oss - og det er viktig å ta hensyn til.  

Dette er bare en av de mange metodene vi kan bruke for å gjøre våre ungdomsarbeidere 

oppmerksomme på detaljene i arbeidet med sårbare grupper, men det viktigste er å 

være klar over at dette er veldig viktig og ikke bør overses, da det  er nødvendig for 

gruppen å ikke ha ytterligere erfaringer med diskriminering eller stereotypisk 

observasjon innen ungdomsarbeid.  - hva ungdomsarbeidere  ikke gjør av ondskap, men 

av uvitenhet og/eller uerfarenhet. 

Spesielt for romfolk 

Romerne er et folk spredt over hele verden. Samtidshistorien dokumenterer 

forbindelsen mellom romerne i Europa og verden, men det er viktig å huske at det 

fortsatt er et samfunn med rikt kulturelt mangfold, som har en rekke særegenheter 

avhengig av området de bor i. Derfor er det nødvendig å bli kjent med romaens lokale 

kultur og skikker og ikke å fortsette med ferdige formler, men å tilpasse tilnærmingen til 

behovene til et bestemt samfunn. Vær åpen og legg vekt på reelle partnerskap basert 

på delt identifikasjon og problemløsning. Ikke forvent at hele samfunnet godtar 

initiativet ditt - som oss alle er romerne en heterogen befolkning med forskjellige 

interesser. Men i alle samfunn er det mennesker som er åpne for samarbeid og 

prosjekter - det være seg i form av aktivering i arbeidsmarkedet, sosialt engasjement 

eller en tredje form. I alle dens former kan designtenkning være nyttig, spesielt når det 

gjøres i samarbeid med menneskene vi involverer i programmet. 

Spesielt for unge med nedsatt funksjonsevne 
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Den vanligste tilbakemeldingen fra unge mennesker med nedsatt funksjonsevne er at 

deres evner er mangelfullt vurdert. Dette skjer på to nivåer: På den ene siden 

undervurderer personer uten funksjonshemninger ofte de generelle evnene til unge 

mennesker med funksjonshemninger, noe som fører til at de berørte føler seg 

undervurdert og ikke innser sitt potensial, men også potensialet i programmet de deltar 

i. Den andre fasen skjer etter at ungdomsarbeidere har blitt oppmerksomme på evnene 

til unge mennesker med nedsatt funksjonsevne når de slutter å tilpasse programmet – 

noen ganger med gode intensjoner – og kan gjøre det for krevende. Hvis det er mulig, 

er det best å bygge et åpent og respektfullt forhold, gjennomgå fremdriften til 

deltakerne og regelmessig tilpasse programmet slik at det  er mulig, men samtidig 

utfordrende - det vil si at det er nødvendig å tenke prosessorientert, akkurat som det 

fremmer designtenkning. 

4.4 Design Tenkning for å støtte ulike elever - Retningslinjer for håndtering av 

potensielle risikoer (National Management School / Bulgaria) 

National Management School (BG) arbeider med to ulike aldersgrupper av unge 

mennesker som beskrevet i arbeidsoppndeleggelsesprogrammene beskrevet ovenfor: 

16-18 år på videregående skolenivå og 19-25 år på universitets- og postgraduate nivå. 

Bortsett fra faktorene alder og utdanningsnivå, er disse målgruppene heterogene elever 

som kommer fra ulike sosioøkonomiske bakgrunner. Denne heterogeniteten har formet 

vår treningstilnærming, som respekterer individualiteten og konteksten til hver elev og 

prøver å involvere alle i aktiv læring fra perspektivet til deres nåværende posisjon og 

ferdighetsnivå. Basert på vår erfaring og forståelse av designtenkningsmetoder kan vi 

tilby følgende metoder og retningslinjer som er effektive i sammenheng med mangfoldig 

undervisning: 

Gruppe regler. Det er vanlig praksis for trenere å be gruppen om å vedta visse viktige 

regler slik at gruppeprosessen går jevnt og konstruktivt (f.eks.B ikke snakke når noen 

presenterer, respekterer tid osv.). Vi tror at i denne introduksjonsfasen er det godt å 

introdusere noen av de viktigste prinsippene for designtenkning som grunnleggende 

regler. For eksempel: 
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- Feil er viktige byggeklosser på vei til suksess. 

- Hver idé teller og bør gjenkjennes. 

- Alle gruppevedtak fattes ved stemme og konsensus. 

- Sammen kan vi jobbe med bedre løsninger. 

Kilde: Unsplash 

Kommunikasjon av læringsutbytte. Når du introduserer nye elementer i 

designtenkningsmetoden eller direkte involverer elever i et eget 

designtenkningsverksted, er det viktig å understreke merverdien for dem og deres 

sysselsetting. Det er bevis på effekten av designtenkning på utviklingen av 2000-tallets 

kompetanse (DFC Research, 2020), for eksempel.B. empati, ledelse, problemløsning, 

samarbeid, kommunikasjonsferdigheter, kritisk og kreativ tenkning. Det betyr merverdi 

for trenerne hvis de presenterer konsise oversikter over læringsutbyttet i denne 

sammenhengen og viser måter å evaluere utdanningsprestasjoner på. I 

designtenkningens ånd er det tilrådelig å involvere elevene i en diskusjon om 

læringsutbyttene de sikter mot og hvordan de kan oppnås gjennom den valgte 

metodikken. 

Attunement. Å få gruppen i harmoni er en viktig og noen ganger undervurdert aktivitet 

som er spesielt viktig når du arbeider med forskjellige elever, inkludert elever med 

vanskeligstilt bakgrunn. Det er mange aktiviteter på startnivå som kan brukes til å skape 

en positiv og tillitsfull atmosfære i gruppen for å oppmuntre elevenes kreativitet. I 
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sammenheng med designtenkning kan disse forberedende aktivitetene ta form av 

gruppeutfordringer med sterke lekne elementer som legger grunnlaget for fremtidige 

"mer seriøse" kjerneprosesser. En veldig populær aktivitet er marshmallow-

utfordringen. 

Skann QR-kode eller klikk på lenken for å se en inspirerende video av en marshmallow-

utfordring: https://vimeo.com/199952243 

Kilde: Pixabay 

Strategier for å øke engasjementet. En av de vanskeligste oppgavene for trenere er å 

tiltrekke seg ungdommens oppmerksomhet og opprettholde motivasjonen til å lære. 

Hvis det er elever i gruppen som på grunn av ulike omstendigheter ikke viser entusiasme 

for å delta i de planlagte aktivitetene, betyr dette en enda større utfordring. Å etablere 

viktige regler, for eksempel .B viktigheten av samarbeid og gjenkjenne stemmen til hver 

enkelt person, er kanskje ikke nok til å sikre aktiv deltakelse. Kjernen er designtenkning 

en metode som oppmuntrer til elevmedvirkning, men det er alltid en risiko for at noen 

av dem vil forbli passive og ikke dra nytte av de planlagte aktivitetene. En bevist strategi 

er å tilordne roller til gruppemedlemmer, der hver rolle må rapportere om et bestemt 

aspekt av gruppens fremdrift som en del av arbeidsflyten. I designtenkningens ånd 

presenterer treneren en eksempelliste over roller for hvert lag og gir rom for diskusjoner 

og gruppebeslutninger om hvordan den faktiske rollefordelingen skal finne sted. Som et 

ekstra lite tiltak kan gruppen oppfordres til å diskutere hva styrkene til hvert 

gruppemedlem er, og å ta den mest hensiktsmessige beslutningen på dette grunnlaget. 

https://vimeo.com/199952243
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Kilde: Unsplash 

4.5 Hva er utfordringene med å implementere designtenkning i ungdomsarbeid? 

Dette kapitlet viser mulige utfordringer i gjennomføringen av designtenkningsmetoder i 

ungdomsarbeid. Nedenfor har vi oppsummert de viktigste retningslinjene for å øke 

bevisstheten om anvendelsen av designprinsipper og prosesser i det daglige arbeidet 

med unge mennesker. 

Design tenkning for å endre måten undervisning og læring er utformet på 

Selv om det finnes innovative og egnede metoder - som Design Thinking - er trenere ofte 

avhengige av velprøvde praksiser basert på tradisjonelle undervisningsmetoder. Som et 

resultat  er de noen ganger motvillige til å bruke nye metoder, som igjen byr på 

utfordringer for ungdomsarbeid på ulike områder (f.B andre sjanseutdanninger) når det 

gjelder videreutvikling og kvalitetsforbedring. 

Svært ofte er fokuset på konvensjonelle metoder på å formidle mye informasjon på kort 

tid, noe som er kontraproduktivt for læringsprosessen og læringsfremdriften til 

deltakerne. Derfor  har andre sjanse utdanningsprogrammer  noen ganger en tendens til 

å være ufleksible.  I tillegg er det strenge krav som må overholdes. Derfor er trenere 

noen ganger motvillige til å bruke disse nye metodene, noe som er en utfordring for 

videre utvikling og kvalitetsforbedring  i ungdomsarbeid. 
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Siden konvensjonelle undervisningsmetoder fortsatt råder i utdanningssystemet vårt, 

kan både unge og ungdomsarbeidere  i utgangspunktet bli overveldet av Design 

Thinking-tilnærmingen. Noen elever kan til og med føle seg ukomfortable eller motvillige 

til å anerkjenne denne nye måten å lære på.  

Sett deg selv i skoene deres: Tenk deg plutselig å bli bedt om å delta aktivt, komme med 

forslag og bidrag, utvikle og implementere ideene dine. Unge mennesker har kanskje 

ennå ikke utviklet de nødvendige kritiske tenkningsferdighetene eller analytiske 

ferdighetene som er karakteristiske for tankegangen til designtenkning. Dette kan ha en 

avskrekkende effekt på dem og ha den motsatte effekten av hva trenere ønsker å oppnå 

med Design Thinking-metoden. 

Forlat komfortsonen 

I det stadig mer konkurransedyktige markedet for private og offentlige 

voksenopplæringsinstitusjoner bestemmer  imidlertid mange trenere og 

ungdomsarbeidere seg for å forlate komfortsonen og prøve ut nye metodologiske 

tilnærminger. De er åpne for innovative tilnærminger for å gi deltakerne effektive 

læringsopplevelser. Med dette i tankene er det viktig å fremme designtenkning på 

metanivå som en av modellene som kan bidra til å skape en passende læreplan, men 

også som et verdifullt verktøy for unge mennesker  som  vender tilbake til utdanning for 

å løse visse livsproblemer. Det er derfor viktig at ungdomsarbeidere er klar over  

viktigheten av en meningsfull anvendelse av denne metoden. Selv om Design Thinking-

tilnærmingen er relativt enkel, krever det forberedelse og tid. Utilstrekkelig forberedelse 

kan føre til utilfredsstillende resultater og oppsigelse av hele prosessen. Derfor  må 

trenere  gjøre seg kjent med de forskjellige fasene av designtenkning og vite hvordan de 

kan implementeres for sin respektive målgruppe. I tillegg bør det prøves å gjøre det 

velsmakende for dem, for å gjøre dem nysgjerrige, slik at de er klare til å forlate 

komfortsonen og prøve noe nytt. 

Vær autentisk 



 

Dette prosjektet (Prosjekt 2020-2-NOO2 -KA205-001714) ble finansiert av EU-kommisjonen. 

Denne publikasjonen gjenspeiler forfatternes synspunkter. EU-kommisjonen kan ikke holdes 

ansvarlig for bruken av informasjonen i den. 

44 

En annen mulig risiko er deltakernes motstand mot  innovative samarbeidsformer. Svært 

ofte skyldes dette negative tidligere erfaringer med læring. Som mange metoder kan 

designtenkning trivialiseres og reduseres til et spill. Personer som har deltatt i ulike 

formelle og ikke-formelle utdanningsprogrammer, kan ha negative erfaringer og 

fordommer, spesielt i slike tilfeller. Derfor er det viktig at ungdomsarbeiderne 

presenterer  metoden deretter, med henvisning til eksempler fra deres personlige liv som 

bekrefter metodens suksess. Ved å gi autentiske virkelige eksempler, viser de unge 

mennesker at det er en langsiktig prosess som ikke bærer frukt over natten, men hvis 

resultater  er merkbare i det lange løp  . 

Velg emner med omhu 

Som et resultat er det en risiko for at valg av emner som skal implementeres med Design 

Thinking ikke er tilstrekkelig. Når man tar vare på unge mennesker som har droppet ut 

av utdanning for tidlig, er det viktig å huske at de står overfor en rekke utfordringer og 

problemer på daglig basis. Å velge riktig utfordring er nøkkelen til suksessen til hele 

prosessen. Det må være klart definert og komplekst nok til å gi synlige resultater for 

deltakerne, men også enkelt nok til å være virkelig gjennomførbart, det vil si ikke å 

mislykkes, noe som  bare vil fraråde elever å fortsette å bruke metoden og muligens til og 

med fullføre hele utdanningsprogrammet. Ungdomsarbeidere   anbefales derfor å 

forberede noen eksempler og deretter tilpasse dem til deltakernes behov. I et neste trinn 

kan andre utfordringer/problemer identifiseres som elevene ønsker å løse som en del 

av opplæringen. 

Involver ungdomsarbeidere i en workshop om designtenkning 

Den største utfordringen med å implementere designtenkning i et eksisterende 

utdanningsprogram som har blitt prøvd og testet gjennom årene, er å sikre at de 

foreslåtte nye elementene passer organisk inn i treningsdesignet. Dette avhenger i stor 

grad av trenernes pedagogiske kompetanse. Det gir dem en mulighet til å innovere. En 

praktisk idé kan være å  involvere ungdomsarbeidere selv i et designtenkningsverksted 
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som fokuserer tematisk på hvordan de kan integrere designtenkning i sitt nåværende 

treningstilbud. 

 

Kilde: Pixabay 

I tillegg krever designtenkning, betraktet som  en omfattende opplæringsmetodikk,  

overholdelse av  konkrete trinn/faser for å oppnå  læringsutbytte av høy kvalitet. Med 

dette i tankene bør trenere  ikke bare huske å legge til elementer i forskjellige 

treningsmoduler, men også introdusere Design Thinking workshops (som dekker alle 

Design Thinking-trinn) gjennom hele opplæringskurset.  Det er også viktig å huske på de 

nødvendige læringsmålene knyttet til å forbedre ungdommens sysselsetting og gi dem 

muligheter for vellykket faglig utvikling. 

  Kilde: Unsplash 

Design Thinking som en veldig interaktiv, kreativ og motiverende prosess holder en felle 

for trenere, spesielt de som er i de første årene av sin aktivitet. Ofte kan de lett "bæres 

bort" og forblir hovedsakelig i den morsomme sonen av aktivitetene, uten å tilpasse dem 

til de ønskede målene.  For å unngå denne defokuseringen, anbefales det å planlegge 

regelmessige intervision økter blant trenerne der slike situasjoner kan diskuteres og 

reflekteres. 
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 4.6 Samarbeid med andre interessenter 

Hvilke forslag/retningslinjer har vi  for  ungdomsarbeidere  basert på den omfattende 

erfaringen fra de enkelte partnerne med målgruppen for optimalt samarbeid med andre 

interessenter (f.B. foreldre, multiplikatorer, sosiale tjenester osv.)? Eller for å si det på en 

annen måte: Hva bør vurderes når du jobber med interessenter fra ditt land? Fordelene 

ved å anvende designtenkningstilnærmingen i samarbeid med  interessenter i 

ungdomsarbeid: 

Deltakende og engasjerte aktiviteter samt bygge relasjoner er avgjørende for et 

vellykket og effektivt ungdomsarbeid. Derfor er det så viktig at du kjenner involveringen 

av interessentene dine, inkludert ungdom, ungdomsarbeidere og andre ansatte i 

organisasjonen din, familiemedlemmene, de politiske beslutningstakerne, den 

offentlige administrasjonen, utdannings- og opplæringsleverandørene, trenerne, 

arbeidsgiverne osv. For å sikre transparent involvering av interessentene kan følgende 

retningslinjer  brukes: 

1) Identifikasjon av interessenter 

Først av alt er det viktig å vite hvem de relevante interessentene  er. Prøv å forstå 

deres behov og situasjon/kontekst. Hvis dette er tilfelle, vil du bli bedre informert 

om deres behov, bekymringer, forventninger, interesser, konflikter og 

prioriteringer. Dette er også nyttig for å identifisere potensielle utfordringer eller 

ting du bør vurdere underveis. Med dette i tankene gir Design Thinking-

tilnærmingen muligheten til å få kontakt med behovene til interessentene dine 

på et dypere nivå.  

 

2) Identifikasjon av interessentmedvirkning 

Når interessentene er identifisert, bør du tenke på i hvilken grad de er involvert, 

og dette påvirker din samhandling og kommunikasjon (dvs. personlig, via e-post 

eller telefon) med dem (frekvens).  Dette skaper en bedre forståelse av når og 

hvordan du skal henvende deg til interessentene dine, hvordan du involverer 

dem og hvordan du kan overvinne visse utfordringer sammen  . Det handler 
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derfor om å bygge tillitsfullt arbeidsforhold til interessenter. 

 

3) Identifikasjon av interessentoppgaver 

De enkelte interessentene må være oppmerksomme på sine individuelle roller 

og oppgaver for å oppnå en forbedring i ungdommens livssituasjon. Derfor er det 

av sentral betydning for effektivt og ansvarlig ungdomsarbeid at det enkelte 

ansvar påpekes og kommuniseres transparent til de involverte. Selvfølgelig kan 

ungdomsarbeidere ikke pålegge noen plikter eller oppgaver på unge mennesker 

eller andre interessenter. De må få tilstrekkelig tid til å velge frivillig deltakelse. 

4) Dokumentasjon av samarbeid med interessenter: 

Kunnskapshåndtering er et annet viktig aspekt å vurdere. Det er avgjørende å 

dokumentere informasjon  og gi den videre til alle de involverte. Dette inkluderer 

også rapportering til de som er involvert i arbeidsfremdrift og vellykkede forsøk  

. 

Designtenkning krever i hovedsak at elevene fordyper seg i virkelige miljøer og 

situasjoner. Du vil bli oppfordret til å gjennomføre intervjuer med ulike interessenter. I 

vår erfaring med å gjennomføre aktiviteter for å motivere elevene til å utforske miljøet 

utenfor klasserommet, har vi testet to tilnærminger til ungdomsarbeidersamarbeid med 

interessenter: 

Passiv kommunikasjon. Ungdomsarbeiderne forblir nøytrale og kommuniserer ikke med 

representanter for lokalsamfunnene som skal intervjues av ungdommene. Fordelen 

med denne tilnærmingen er at elevene har muligheten til å 

engasjere seg i autentisk kommunikasjon uten å bli forberedt av 

den andre siden. Risikoen for denne tilnærmingen er at deres 

initiativ for å nå ut til noen interessenter kanskje ikke går bra.  

Kilde: Unsplash 

For eksempel, hvis elevene blir bedt om å intervjue medlemmer av 

kommunen uten noen sammensvergelse, kan invitasjonen til et intervju bli avvist, noe 
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som får motivasjonen og entusiasmen til å fortsette å avta. Denne risikoen er spesielt 

høy for risikoutsatte elever, da de nærmer seg hele prosessen med høy grad av skepsis 

og eventuelle hindringer, som den som er beskrevet ovenfor, kan forsterke denne 

skepsisen. 

Proaktiv kommunikasjon. Ungdomsarbeiderne er proaktive og gjennomfører foreløpige 

diskusjoner med deltakerne, som skal intervjues av elevene. Fordelen med denne 

tilnærmingen er at alle deltakerne vet hvordan prosessen fungerer og at elevene får 

positivt, slik at de kan utføre de planlagte læringsaktivitetene som individuelle intervjuer 

eller gruppeintervjuer. Risikoen ligger i ektheten av informasjonen de mottar som et 

resultat.  Det er stor sannsynlighet for at interessenter, spesielt representanter  for 

institusjoner, vil presentere en historie og fakta for den gitte utfordringen som er sosialt 

akseptabel, men ikke relatert til den virkelige situasjonen. 

Til slutt, hvis du er personlig forpliktet til å fremme lokal eller nasjonal ungdomspolitikk 

eller på annen måte ønsker å jobbe med interessenter på   beslutningsnivå, bør  du  

insistere på at dine felles aktiviteter er basert på ungdomsprinsippet, det vil si på 

langsiktig samskaping av aktiviteter, prosjekter og strategier for ungdom. Dette er 

spesielt viktig hvis deltakerne bare stoler på ekspertenes meninger. Du tror kanskje at 

det ikke er så viktig å involvere unge mennesker når eksperter allerede er  involvert, men 

det motsatte er sant. Toppeksperter er noen ganger fanget i statistikk- og teoriverdenen, 

og å jobbe med unge mennesker er en stadig skiftende kategori som alltid krever å være  

oppdatert. Ellers kan praksis være basert på forskning og teorier som ikke oppfyller 

ungdommens reelle behov. Det samme gjelder arbeid med fagpersoner fra relaterte felt 

som, mens de har nok kunnskap til å forstå generelle begreper, ikke er kjent med 

detaljene i gruppen av unge mennesker. Så husk – velg alltid unge mennesker i 

prosjektteam eller sørg for metodologisk påvirkning av ideer og tilbakemeldinger fra 

unge mennesker. Organisasjoner som faktisk er interessert i sitt arbeid, jobber langsiktig 

for å bringe former for ungdomsdeltakelse inn i organisasjonens arbeid.  I dette tilfellet 

vil arbeidet  ditt bli viktigere for alle andre interessenter, og du vil bli et eksempel på 

beste praksis i ungdomsdeltakelse. 
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Hvis du ser dette som viktig, er Design Thinking  en av de beste måtene å  engasjere unge 

borgere på. Ved å gå gjennom fasene av designtenkning, gir du de unge medskaperne 

den nødvendige strukturen for å gjøre prosessen meningsfull, men du kan også bringe 

den samme modellen nærmere andre interessenter som en form for samarbeid og 

strukturert og meningsfylt arbeid med unge mennesker på programutvikling. 

En ekstra fordel er at unge mennesker er interessert i temaet ungdomspolitikk og 

ungdomsarbeid og dermed potensielt blir dine fremtidige ansatte og/eller kompetente 

representanter for partnerorganisasjoner og beslutningstakere. 
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