
Material för att genomföra 
möten tillsammans 
med de unga

NÄR de UNGA   
MÖTER KYRKANS 
BESLUTSFATTARE 



Det bästa i jobbet som ungdomsarbetsle-
dare är att se hur barn och unga förändrar 
kyrkan en liten bit i taget. Församlingen är 
Guds avbild bara om den avspeglar Gud i 
varje människa, i varje stort och 
litet mirakel.

 Eppu Rantala, ungdomsarbetsledare, 
 Malms församling

“

Det är viktigt att påverka, eftersom 
många saker som fungerar bra skulle 
kunna fungera ännu bättre. Jag 
vill förbättra mina egna och andra 
ungdomars möjligheter att leva ett 
gott liv.

 Emilia Myllylä,
 Kalajoki församling 

“



De ungas vilja att påverka i sin för-
samling är en enorm resurs för un-
gdomsarbetet. När de unga deltar i 
utvecklandet av verksamheten och 
i beslutsfattandet blir församlingen 
och verksamheten viktiga för dem. 
Samtidigt får de en möjlighet att ta 
ansvar och bidra med sina gåvor till 
församlingen. 

Att göra det möjligt för de unga att 
påverka är ett sätt för ungdomsar-
betsledaren att stöda de ungas ans-
varstagande. Genom att skapa fasta 
strukturer för påverkan kan vi garante-
ra att de unga har möjlighet att med-
verkan i besluten.  
 
Det här materialet presenterar olika 
sätt för församlingarna att lyssna till 
de unga och för att skapa möten mel-
lan unga och beslutsfattare.  
Exemplen är valda med tanke på un-
gdomsarbetets mångfald så att ma-
terialet kan vara till nytta för olika för-
samlingar och ungdomsarbetsledare.   



För att kunna påverka behöver de unga hjälp av 
församlingen. De behöver särskilt hjälp i början så 
att de upplever att deras medverkan är betydelse-
full. Ungdomsarbetsledaren har en oumbärlig roll 
att uppmuntra och göra detta möjligt.  

Dialog mellan de unga och församlingens beslut-
sfattare är ett viktigt redskap för att påverkansar-
betet ska fungera i praktiken. När de unga träffar 
beslutsfattarna skapas en direkt kontakt mellan 
de ungas aktiviteter och beslutsfattandet. 

De ungas känsla att kunna påverka sitt eget liv 
är en viktig motiverande faktor. När de ungas ar-
bete syns i församlingen blir det arbete som de 
fått vara med och göra också viktigt i deras egna 
ögon. 

De frågor som tas upp när ungdomarna och bes-
lutsfattarna träffas utgår från församlingens och 
de ungas eget liv. Innan man börjar planera såda-
na träffar är det viktigt att ta reda på vilka konkre-
ta saker de unga vill förändra och vad de vill för-
medla i mötet med beslutsfattarna.  

När barn och unga blir hörda känner de 
sig inte utanför och kan hjälpa till att ta 
ansvar i församlingen.

 Katri Korolainen, kyrkomötesombud
“



Presentation och definition av ämnet. Saken kan 
avgränsas att gälla ungdomsarbetet eller tankar om 
hur man vill påverka hela församlingen. 

Presentation av idéer. Viktigt att var och en får lyfta 
fram egna synpunkter utan begränsningar i detta 
skede.

Val av teman. Valet kan ske utgående från de 
föreslagna ämnena eller så att man börjar utveckla 
vissa teman med deltagarna på en gång.

Hur vi går vidare. Det är bra att berätta för 
deltagarna när man kommer att diskutera valda 
teman och hur påverkan framskrider. 4
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Så här kan du påverka 
Brainstorming kring olika teman



Det är viktigt att de unga får delta i pla-
nering och beslutsfattande på alla nivåer 
i församlingen. Det borde vara möjligt att 
påverka i både förvaltningen, ungdomsar-
betet och det dagliga arbetet. 

Också små saker är viktiga, som vilken 
mat som serveras vid ungdomssamlingar-
na, hur konfirmandarbetet utformas eller 
när ungdomsarbetsledaren är anträffbar. 
Ungdomarna kan vara med och utveckla 
ett ungdomsarbete som är anpassat efter 
dem själva. 

För det andra begränsar sig inte de ungas 
vilja att påverka endast till verksamhet 
som berör dem själva. Värderingar, ekono-
mi och image är exempel på saker som int-
resserar unga. 

Mötet mellan de unga och beslutsfattarna 
måste planeras och förberedas tillsam-
mans med de unga. Bland tilläggsmate-
rialet på internet (se. sista sidan), finns 
exempel på hur man arbetat tillsammans 
med ungdomar. Materialet har använts på 
De ungas framtidsseminarium 2019.  

Det är viktigt att personalen kan 
fungera som bollplank för ung-
domarna.

 Tiina Reinikainen, kyrkoherde, 
 i Pielinsuu församling

“



Samtalscafé

Ordna rummet så att det passar att samtala 
kring kaffet. För varje tema reserveras ett 
eget bord och anteckningsmaterial.

Presentation av teman.  Det är bra att 
förbereda samtalsämnena tillsammans med 
de unga på förhand, till exempel via webben. 

Deltagarna delas in i lika stora grupper och 
varje grupp sätter sig kring ett bord. För varje 
bord väljs en ordförande som vid behov leder 
samtalet och gör anteckningar.

Samtalet inleds med en lämplig fråga. 
Var och en får fritt skriva idéer och tankar 
på lapparna som förblir på bordet. Under 
samtalet lyssnar man och kommenterar så 
att all får sin röst hörd. 

Vid varje bord samtalar man 10-20 
minuter, varefter gruppen förflyttar sig till 
följande bord. Ordföranden sammanfattar 
diskussionen för nästa grupp, som fortsätter 
där den förra slutade. 

Avslutningsvis sammanfattar ordförandena 
diskussionerna vid borden. Resultaten 
studeras tillsammans och kan ännu i detta 
skede kommenteras.
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Det finns knappast någon enda rätt modell för 
hur möten mellan unga och beslutsfattare ska 
ordnas. Däremot finns det redan många goda 
exempel på hur det kan göras. Det viktigaste är 
att församlingen hittar en egen fungerande mo-
dell som fungerar för både medarbetarna och de 
unga. 

Beslutsfattarna kan bjudas in att möta de unga 
till exempel vid ungdomskvällar som kunnat för-
beredas veckorna innan. Mötet kan också ordnas 
på en egen dag och samtalet kan då förberedas 
samma dag tillsammans med ungdomarna. 

Viktigare än själva modellen för mötet är vad som 
händer efteråt. När man öppnar upp och analyse-
rar samtalen och workshopen tillsammans med 
de unga blir deras möjlighet att påverka konkret. 
Genom att framöver hålla kontakt med de bes-
lutsfattare man träffat kan man garantera att de 
unga blir hörda också inför framtida beslut.

Vuxna måste ta ett aktivt grepp, 
samråda med och lyssna till barn 
och unga, så att de kan förstå 
deras tankegångar.

 Sami Ojala, verksamhetsledare, 
 Ung kyrka

“



De unga, 
kyrkans framtid 
Malms församling

Kl 12:00  Dagen inleds tillsammans med de unga

Kl 13:00 Workshopar.
Förslagsvis enligt modellen med samtalscafé¨’
 
 Kyrkans synlighet i medierna
 Kyrkan på de svagares sida?
 Sociala medier som församlingens mötesplats
 Musiken i församlingen, andlighet eller underhållning? 
 Kyrkan som plats för varande och görande.
 Konfirmandarbetets framtid.  
 De ungas andliga liv i församlingen. 

Kl 14:00 Mellanmål. 
Församlingsrådet och inbjudna gäster anländer.

Kl 14.30 - 16:00 Avslutning. 
De unga presenterar diskussionerna som förts i workshoparna. 
Här ges det också tillfälle för frågor och kommentarer från för-
samlingsrådets medlemmar. 



De ungas 
framtidsseminarium 

De ungas framtidsseminarium – 
Kyrka 2030 är ett årligen återkom-
mande påverkansevenemang som 
samlar unga från de finskspråkiga 
församlingarna i hela Finland för 
att diskutera, ta fram idéer och på-
verka kyrkan i aktuella frågor. 

Både kyrkomötesombud och bis-
kopen finns på plats för att lyssna 
till de unga. Veckoslutet består av 
workshopar, gemensamt program 
och en avslutande diskussion. De 
unga tar med sig de saker som dis-
kuterats och idéer som tagits fram 
till sina hemförsamlingar.

nuortentulevaisuusseminaari.fi 

Ungdomens kyrkodagar

Ungdomens kyrkodagar (UK) har 
funnits i mer än 50 år sedan 1968 
och är ett årligt evenemang för un-
gas påverkan i Borgå stift. UK sam-
lar unga för att samtala om frågor 
som är viktiga för dem. UK ger de 
unga en röst och möjligheter att 
påverka i kyrkan. Biskopen är sam-
mankallare. Förslagen som utar-
betats på förhand av ungdomarna 
behandlas först i olika utskott och 
sedan i plenum. Protokollet skic-
kas för kännedom och för åtgär-
der till bland annat församlingarna 
och stiftsfullmäktige. 

evl.fi/ungdomenskyrkodagar 



Nystads församlings 
ungdomsstyrelse

Ungdomsstyrelsen består av sex utval-
da unga som har varit med i konfirman-
dundervisningen. Styrelsens samman-
kallare och personalens representant 
är församlingens ansvariga ungdomsar-
betsledare. De ungas styrelse påverkar 
det som sker i ungdomsverksamheten. 
Man funderar på ämnen, teman, ak-
tiviteter och innehåll på bland annat 
ungdomssamlingar och läger. Gruppen 
tar fram nya idéer, driver de ungas int-
ressen i församlingen och deltar i ung-
domsverksamheten varje vecka tillsam-
mans med de anställda. Tillsammans 
med de anställda uppmuntrar styrelsen 
andra unga att ta ansvar i olika sam-
manhang och uppgifter. Genom styrel-
sen blir de unga sedda och hörda i för-
samlingen på ett effektivare och bättre 
sätt.  

Ungdomsparlamentet i 
Haga församling i Helsingfors

Haga församling har ett ungdomspar-
lament. Församlingen lyssnar till de un-
gas röst i parlamentet och tillsammans 
får de unga påverka i olika frågor och 
lyfta fram sina åsikter. Till ungdoms-
parlamentet i Haga församling hör sju 
ungdomar i åldern 16 till 23. De har fria 
händer att påverka verksamhet och in-
förskaffningar till Tönö, som är försam-
lingens lokal för barn- och ungdoms-
verksamhet där ungdomar samlas en 
gång per vecka och där ungdomsparla-
mentets möten hålls. Haga församlings 
ungdomsparlament är en del av ung-
domsparlamentet i Hoplax prosteri.



Finansiering ur EU-programmet Erasmus+
Europeiska kommissionen ansvarar inte för innehållet i publikationen.

Det är lätt att man bara fördomsfullt 
tänker att ”vuxna tänker så här och 
ungdomar så där”. När unga och 
beslutsfattare möts kan vi bryta dessa 
fördomar.

 Saara Alamäki,
 Joensuu församling

“

Flera idéer och
verksamhetsmodeller

finns här:   

naviryhma.fi/sv/möten


