
DelSam	  seminariet	  den	  18.11.2013	  	  
	  
DelSam	  seminariet	  ordnades	  i	  samarbete	  med	  ungdomsforskarna	  på	  Åbo	  akademi.	  
Seminariet	  i	  Vasa	  lockade	  deltagare	  från	  olika	  yrkesområden,	  t.ex.	  kommunalt	  anställda	  
inom	  sociala	  sektorn	  och	  fritidssektorn,	  ungdomsverkstäder,	  TE-‐byrån,	  tredje	  sektorn	  
och	  många	  studeranden.	  	  
	  
Eivor	  Österlund-‐Holmqvist	  inspirerade	  deltagarna	  med	  sina	  berättelser	  om	  dialogiskt	  
arbete	  med	  unga.	  Metoden	  framtidsdialoger	  var	  i	  fokus	  och	  lyftes	  upp	  som	  ett	  
fungerande	  sätt	  att	  arbeta	  över	  sektorgränserna.	  Framförallt	  som	  en	  metod	  att	  arbeta	  
strukturerat	  med	  både	  de	  unga,	  deras	  egna	  nätverk	  samt	  med	  det	  professionella	  
nätverket	  kring	  den	  unga.	  Syftet	  är	  att	  skapa	  en	  god	  framtid	  och	  i	  synnerhet	  göra	  upp	  en	  
framtidsplan	  som	  både	  klienten	  och	  de	  professionella	  kan	  arbeta	  kring	  och	  med.	  För	  den	  
som	  är	  intresserad	  av	  att	  veta	  mer	  om	  framtidsdialoger	  så	  kan	  läsa	  mer	  om	  det	  här	  
	  
Johanna	  Mickos	  från	  Resurscentret	  Föregångarna	  gjorde	  en	  utförlig	  presentation	  över	  
deras	  verksamhet	  med	  unga	  som	  behöver	  vägledning	  och	  stöd	  för	  att	  hitta	  sin	  väg	  till	  
arbete	  eller	  studier.	  I	  presentationen	  framgick	  hur	  en	  del	  unga	  behöver	  utvidgad	  
handledning	  och	  stöd	  för	  att	  komma	  vidare	  och	  en	  del	  har	  behov	  av	  att	  göra	  återbesök	  
till	  ungdomsverkstaden	  för	  att	  igen	  hitta	  ny	  fart	  i	  livet.	  	  
	  
Harry	  Lunabba	  återberättade	  sina	  upplevelser	  och	  bemötanden	  under	  sin	  etnografiska	  
forskningsperiod	  på	  två	  högstadier	  i	  Helsingfors.	  Harry	  berättade	  även	  om	  de	  
forskningsresultat	  som	  uppkom	  under	  och	  efter	  denna	  period	  som	  ledde	  till	  hans	  
doktorsavhandling	  ”När	  vuxna	  möter	  pojkar	  i	  skolan	  –	  insyn,	  inflytande	  och	  sociala	  
relationer”.	  Föreläsningen	  gav	  en	  unik	  insikt	  i	  pojkars	  problematik	  och	  skolvardag	  i	  
högstadiet.	  Den	  gav	  även	  en	  insyn	  i	  hur	  vuxna	  genom	  goda	  relationer	  till	  unga	  kan	  nå	  
unga	  och	  få	  betydelse	  för	  dem.	  	  
	  
	  
Ett	  stort	  tack	  till	  alla	  aktiva	  deltagare	  på	  seminariet,	  	  
tack	  till	  ungdomsforskarna	  på	  Åbo	  akademi	  och	  	  
tack	  till	  de	  engagerade	  föreläsarna!	  
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