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UNG I SMIA
JUNI 2019
FROGN

Konsepttest og 
tilbakemeldinger fra 
unge i Akershus på 

fotoarrangement



Hva slags forhold har de til foto? 
Hvordan er det å poste bilder på 
Instagram sammenliknet med å vise 
frem bilder fysisk på en utstilling?

Hva tenker de om fotohelgen? Hva 
skal til for at de deltar – både ved å 
sende inn bilder og ved å komme på 
utstillingen i november?
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MÅLGRUPPE

GJENNOMFØRING

2 X CHATS
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HJEMMEOPPGAVE
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METODE
MÅLGRUPPE

GJENNOMFØRING VÅREN 
2019

I hjemmeoppgaven vil vi at du beskriver utstillingen slik du vil 
at den skal være om du fikk bestemme helt fritt: 

Se for deg utstillingen 23. november på Smia i Drøbak. Om du ikke 
vet hvordan det ser ut på Smia, gjør ikke det noe. Beskriv hva som 
skjer på utstillingen – hvordan foregår den? Hvordan er bildene stilt 
ut? Hva slags musikk spilles? Er det live-musikk eller bare over 
høyttalere? Er det annen underholdning der? Er det mat eller 
snacks der? Hva slags? Er det noe muligheter for å kommentere 
bildene? Er det noe annet som skjer på utstillingen som gjør at dere 
og vennene deres vil komme? Er det gratis å komme inn? Eller 
betaler man noe? Hvor lenge varer det? Om det skal være noen 
kåring eller konkurranse, når og hvordan skjer det på utstillingen?

Vi vil med andre ord at du beskriver denne utstillingen slik du 
ser den for deg, og vil at den skal være. Hva må til for at du og 
vennene dine drar? Vær detaljert! Du kan også bruke bilder for å 
vise eksempler. Dette skal ikke publiseres noe sted, så du kan 
hente bilder fra internett. 

Spørsmålene over er kun eksempler og skal ikke besvarer punktvis. 
Bruk dem kun for å komme i gang med å se for deg utstillingen. 

Skriv i Word, og send dokumentet til meg: lasse@opinion.no. 
senest mandag kveld 3. juni. Om du har spørsmål er jeg bare en 
mail unna!

Du kan selvfølgelig også skrive inn andre ting du mener er viktig 
rundt hele bildekonkurransen, hvis det er ting du kommer på som du 
ikke fikk sagt i chatten. 

Igjen, tusen takk for alle innspillene, dette er veldig nyttig slik at vi 
skaper så gode arrangementer som mulig for unge i Akershus. 



STERKT BEHOV FOR 
KONTROLL OVER 
HVEM SOM SER 
EGNE BILDER
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Viktig å kunne være anonym!



MOTIVERES AV 
PREMIER OG 

KONKURRANSE-
ELEMENTET

Tydelige konkurranseregler og 
mulighet for to klasser !
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KONSEPTET HAR 
POTENSIAL UTOVER 
FROGN SINE 
GRENSER

Sikt bredt. Tenk stort!!
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18

jeg har vært i Drøbak, og det er et 

vakkert sted, så hvor kan det vel være 

bedre å avholde en kunstutstilling enn i 

vakre omgivelser? (…) Siden dette foregår i 

november blir det fort mørkt, og derfor er 

utstillingen godt opplyst på utsiden med 

varme fakler. Kanskje er det også en rød 

løper der, det er jo tross alt en 

kunstutstilling. 
(Madeleine, 18, Dal)





Årsaker til at ungdom 
ikke bruker biblioteket

ENEBAKK BIBLIOTEK
AUGUST 2019
ENEBAKK
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13 UNGE
14-17 ÅR
ENEBAKK
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GJENNOMFØRING

UKEN FØR 
SOMMER-

FERIEN



Vi drar bare ikke dit. Det er en gjeng på 
ungdomsskolen der, i 9 klasse. De skaper masse 
bråk. De er derfra. Dessuten er bussjåførene så 
sure på oss, så da kommer vi oss ikke dit likevel

EN LITT OVERRASKENDE BARRIERE 
... FRYKT



«Det er jo ikke et sted for oss»

FÅ BIBLIOTEKET INN 
I BEVISSTHETEN

Kunne biblioteket kommet til 
ungdomsskolen/klubben? 
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GI UNGDOMMEN EN 
(STERKERE) FØLELSE AV AT 

DET ER ET STED FOR DEM 

Kan ungdommen involveres i 
utforming av biblioteket? «Hadde vært gøy om vi kunne vært 

med å bestemme hva de skulle tatt 
inn på biblioteket og hvilke tilbud 
de skulle hatt! Tenk om vi kunne 

hatt vårt eget rom der»
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SYNLIGGJØRE OG LØFTE 
FREM INNHOLDET RETTET 
MOT UNGE

Hva er det vi har som 
ungdommen liker? 

«Hører aldri noe om det i det hele tatt, 
eller at det er noe der for oss....»
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Illustrasjonsfoto hentet fra  IMDb


