
Tips för meningsfull 
delaktighet av barn och unga

Barn och ungas delaktighet borde vara en självklarhet i strävan mot bättre och 
mer förankrade beslut. Samtidigt är det många makthavare som upplever att det 
är svårt att skapa meningsfull delaktighet för barn och unga. I den här korta gui-
den har vi, från ungdomsrörelsen, samlat våra bästa tips för verklig delaktighet. 

Se tipsen som en utgångspunkt snarare än en färdig manual. Lycka till!

1. Barn och unga ska finnas 
representerade i frågor och 
sammanhang som rör deras 

nutid och framtid. Det är 
vuxnas skyldighet att se till så 

detta sker. 2. Se barn och unga som 
en resurs vars deltagande 
leder till bättre och mer 

kvalitativa beslut.

4. Inkludera barn och unga som en 
jämlik part under hela processen.
Före: Gör barn och unga delaktiga 

tidigt i processen för bättre förankring.
Under: Låt barn och unga ha en aktiv 

roll i processen med utgångspunkt i 
deras egna behov och förutsättningar. 
Efter: Ge relevant återkoppling kring 

hur beslutet implementeras och ut-
värderas och se barn och unga som en 

aktiv part även här. 

6. Barn och unga är ingen 
homogen grupp som tycker 
lika, utan precis som vuxna 

varierar det vilka frågor som 
olika individer är engagerade i 

eller berörs av. 

5. För att lyckas med meningsfullt 
deltagande behöver förutsättningarna 

vara goda. 
Tid, plats och kommunikationsvägar 

behöver anpassas utifrån barn och 
ungas premisser.

Material, stöd och utbildning kan 
behövas för att möjliggöra för barn 

och unga att skapa sina egna uppfatt-
ningar och åsikter.

3. Var tydlig med vilken form av delak-
tighet barn och unga kan förvänta sig 
när de görs delaktiga. Olika grader av 
delaktighet är bra i olika situationer.
Information: Envägskommunikation, 

unga får veta.
Konsultation: Inhämta synpunkter, 

unga får tycka till.
Dialog: Utbyte av tankar, unga får 

resonera.
Samarbete: Aktiviteter planeras och 

genomförs, unga får genomföra.
Medbestämmande: Gemensamt 

beslutsfattande, unga får bestämma.


