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#NotAlone 
Demokraticamp: 
En del av prosjektet «Demokratilæring for barn og unge» 
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Hvordan skal vi best 
mulig trene unge opp til 

aktivt, reflektert og 
ansvarlig 

medborgerskap? 
 



Uten samarbeid, ingen Demokraticamp 
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Ungdommens grunnlov 
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 Vi respekterer alle, uansett kjønn, bakgrunn, religion, legning eller 
utseende. 

 
 Tro, mene og si det du vil. Alle har rett til å bli hørt! 
 
 Ta vare på miljøet. Vi må ha ren luft, dyreliv og muligheter til å 

dyrke mat. 
 
 Barn og unge skal vokse opp i et trygt hjem og i et trygt miljø. 
 Vi skal leve våre egne liv, uten å tvinges til å gjøre valg mot egen 

vilje. 
 
 Norge skal være en pådriver for fred og miljø i verden. 
 
 Folk er folk, kjærlighet er kjærlighet, og det skal respekteres. 
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3 opplæringsnivå:  
Læring OM demokrati, FOR demokratisk deltagelse og 
GJENNOM demokratisk deltagelse 

 
 Skape demokratisk kompetanse gjennom å jobbe 

systematisk med: 
1 Kunnskapsformidling (om)  
2 Utvikling av medborgerferdigheter (for)  
3 Stimulere til aktiv samfunnsdeltagelse (gjennom)  
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                                            (Basert på Arthur/Wright 2001, Nussbaum 2010, Stray/Berge 2012) 

 



Ungdommene sitter med morgendagens løsninger 
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2014: SMARTcamp for 5.-7. trinn 
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Demokraticamp 
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Hvordan skape POSITIV ENDRING for ANDRE? 



Kreativiteten er en muskel som må trenes… 
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98% 

30% 
12% 2% 

5 10 15 25 år

Andelen svært kreative 



Norges første Demokraticamp 
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Positiv endring for andre 

Være kreativ 

Tenke nytt 



Med GULLBILLETT på vei til Eidsvoll 1814 
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2015:  
- hva synes dere er urettferdig? Bestem dere for en sak og 
gjør noe med det! 
 
 
2016: 
 1. Hvordan kan din sosial entreprenørskapsbedrift være 

med på å bidra til at vi får et mer miljøvennlig 
samfuunn? 

 2. Hvordan kan din sosial entreprenørkspsbedrift gjøre 
at integrering av flyktninger blir gjort på en god måte? 



 
2017: #NotAlone 
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1290 unge hoder klekker nye integreringsideer 
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Ta utgangspunkt i deg 
selv. Hva hadde DU hatt 
behov for om du kom ny 

til et land? 



FINALE! 
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And the winner is! 
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#NotAlone 

MKA 



 
Hvordan skal vi best mulig trene unge opp til aktivt, reflektert og 
ansvarlig medborgerskap? 
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Elevene får: 

 
Lære OM temaet 

AKTIVT reflektere 
Redskaper FOR handling 

Lære GJENNOM gruppearbeid og 
KREATIVE arbeidsmetoder 

MØTE politikere 
 
 
 



Hva lærte vi? 

 VI har ikke svaret 
 
 Blitt kjent med 

MÅLGRUPPEN 
 
 Blitt kjent med 

SKOLEN 
 
 Å jobbe KREATIVT 
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«Jeg visste ikke at dere drev med så mye utenom museumsdrift…» 
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