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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv få ökad insikt om och förståelse 
för hur ungdomars medvetenhet om demokratiska värdegrunder framträder. Syftet är också att 
se om fritidsgården som lärandemiljö möjliggör ungdomars utveckling av interkulturell 
kompetens. Influerade av etnografisk ansats har vi med hjälp av observationer och 
gruppintervju samt genom samtal med fritidsledare kommit fram till vårt resultat. Resultatet 
visar på att fritidsgården utgör en lärandemiljö och att ungdomars medvetenhet framträdde, i 
både ord och handling, i gemenskapen på fritidsgården. Den sociala gemenskapen utgör en 
viktig faktor för lärande och utveckling för ungdomar. Dessutom är fritidsledarna 
betydelsefulla för lärandemiljön. 
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Abstract 
  
This study is based on a socio-cultural theory influenced by an ethnographic approach. The 
purpose of research is to learn how adolescents’ awareness of democratic values emerges. The 
aim is also to see if and how a youth center can provide a learning context for adolescents 
to develop intercultural competence. We have collected data by means of direct 
observation, group interviews and discussion with the leaders of the centre. Results indicate 
that the youth center provides a learning environment. The results also suggest that the 
adolescents’ awareness emerge in word and action among peers and with leaders. The social 
group is an important factor for learning and development and leadership behavior forms a 
significant influence on the learning environment. 
  
Keywords: Adolescents, democratic values, identity, interaction, intercultural competence, 
learning environment, youth center. 
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Inledning 

Denna studie utgår från vårt intresse för människor, möten, kommunikation, värderingar, 

lärande och utveckling. Vår personliga bakgrund vilar på flera yrkesverksamma år där arbetet 

med människor har varit den huvudsakliga uppgiften. Gemensamma värderingar i form av 

människors lika värde, skyldigheter och rättigheter är något som präglar vår pedagogiska 

grundsyn. Efter tre års studier har vår förståelse för kommunikationens, lärandets och 

utvecklingens betydelse i allt socialt samspel ökat. Vi ser mötet mellan människor med olika 

sociala, kulturella och individuella bakgrunder som utvecklande för dem som möts. Området 

för denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv där vi belyser betydelsen av 

mellanmänskliga möten i ett mångkulturellt samhälle. Vi motiverar denna studiens 

pedagogiska anknytning med att den utgår från ungdomars möjligheter till lärande och 

utveckling i en social interaktion utanför skolans värld. Det är ungdomars möjlighet till 

utveckling och lärande på en fritidgård som ligger i fokus.  

Bakgrund 

Mångfaldssamhället 

Vi lever i och kommer under en överskådlig framtid fortsätta leva i ett mångfaldssamhälle 

med heterogena grupperingar. Det är ett samhälle som återspeglar sig i mångkulturella miljöer 

och verksamheter som skolor, arbetsplatser, föreningsliv och fritid. Med andra ord är 

vardagslivet för Sveriges medborgare interkulturellt betingat och inte minst med tanke på att 

det för de allra flesta medborgare dagligen sker allt fler mellanmänskliga möten (Säljö, 2005). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det just i mötet med andra människor som det sker ett 

lärande och en utveckling. Lorentz (2009) skriver att det i ett mångfaldssamhälle är viktigt att 

individen kan anpassa sig i olika kulturella sammanhang för att på så vis främja samspel och 

kommunikation. Det är i ett samspel där individen är anpassningsbar till olika interkulturella 

situationer, det vill säga har en interkulturell kompetens, som gynnsamma förhållanden kan 

skapas för lärande och utveckling.  Dysthe (2003) menar att lärande äger rum i den sociala 

interaktionen där kommunikationen och språket är en förutsättning. En grundtanke i det 

sociokulturella perspektivet är individens interaktion med det omgivande samhället.  
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Fritidsgård 

En fritidsgård fungerar som en mötesplats för ungdomar med möjlighet till gemensamma 

aktiviteter. Allt deltagande på fritidsgården sker frivilligt och det är ingen lagstadgad 

verksamhet i motsats till skolverksamheten. Enligt 2 kapitlet 2 § i läroplansförordningen 

(Skolverket, 1994) arbetar gymnasieskolan för att utveckla värdegrunder hos eleverna, men 

som Lundgren (2002) menar så finns det brister i dagens skola. Hennes forskning visar att 

lärarna uppfattar att det finns begränsningar i form av tid, utrymme och resurser för att lärarna 

och skolan ska kunna främja en utveckling av förståelse för kulturella olikheter. Zackari och 

Modigh (2000, s. 6) skriver: ”Om vi blir kunnigare, effektivare och presterar alltmer, men på 

vägen genom utbildningssystemet tappar respekten för mänskliga värden har skolan, trots allt, 

misslyckats.” Om det är så att skolan har svårt att lyckas förmedla vikten av människors lika 

värden, borde fritidsgården kunna utgöra en resurs för ungdomars lärande och utveckling. Vi 

menar ett lärande i en mångkulturell miljö som möjliggör utveckling av demokratiska värden 

och interkulturell kompetens. 

Styrdokument och rapporter som belyser demokrati 

Ett demokratiskt samhälle bejakar utveckling och kunskap. På regeringsnivå har 

myndigheterna sammanställt ”Värdegrundsboken”. Syftet är att skapa diskussionsunderlag i 

skolan runt demokratiska värdegrunders mening. Zackari och Modigh (2000) förklarar 

demokrati utifrån statsform, förhållningssätt och livsvillkor. Demokratiska värdegrunder 

behandlar vikten av alla människors lika värde samt människors skyldigheter och rättigheter i 

samhället. Zackari och Modigh (2000) skriver vidare att det är i mötet med andra människor 

som lärande sker. Ett mångkulturellt samhälle inbegriper individuella olikheter som ställer 

krav på individen att omvärdera moraliska ståndpunkter och på så vis utveckla en förståelse 

för olikheter. I Värdegrundsboken formulerar författarna målet med gemensamma 

värdegrunder, för att utveckla känslan av samhörighet, med ord som att skapa mening, 

värdighet, självkänsla, spelregler och ordning. Etiskt ställningstagande och moraliskt 

handlande utgår initialt från samhällerliga värden och normer (Zackari & Modigh, 2000).   

   I rapporten ”Att lära för hållbar utveckling” (Regeringen, 2004) har kommittén för 

utbildning för hållbar utveckling sammanställt en kartläggning och analys av 

utbildningssystemets förutsättningar för hållbar utveckling i ett socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt perspektiv. De menar att ett hållbart samhälle bör innefatta demokratiska 

värderingar hos samtliga medborgare. Men även att det bör finnas en delaktighet och en 
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gemensam vilja att ta ansvar. De poängterar att ett hållbart framtida samhälle behöver 

innefatta ett samarbete mellan informellt och formellt lärande där medborgarna kan 

förverkliga kunskap till praktiskt handlande.  

   Ungdomsstyrelsen (2009) är en statlig myndighet som lägger fokus på ungdomars roll i 

samhället samt utreder ungdomars förutsättningar för lärande, utveckling och demokratiskt 

deltagande.  Deras uppgift är bland annat att agera som en länk mellan ungdomar och 

regering. ”Ung idag 2008” (Ungdomsstyrelsen, 2008) är en rapport framtagen av 

ungdomsstyrelsen vars avsikt är att ge en bild av ungdomar i samhället. De skriver att fritiden 

för ungdomar är betydelsefull för att etablera sociala relationer och social identitet samt att det 

sker ett lärande på fritiden. I detta lärande skapar ungdomar värderingar och kunskaper i 

samspel med omgivningen. Samspelet är viktigt för ungdomars utveckling och kompetens. 

Utbildningspolitiska mål är exempelvis att frambringa förutsättningar för detta samt att främja 

demokratiska värden och hållbar utveckling. Ungdomsstyrelsen har även skrivit rapporten 

”Unga med attityd” (Ungdomsstyrelsen, 2007) som belyser hur människan etablerar 

värderingar under uppväxtåren. De menar att etableringen av värderingarna kan beror på 

tidsanda och livserfarenhet. Vidare ser de att uppväxtförhållanden och skillnader mellan 

generationer påverkar attityder och värderingar. I rapporten beskriver man globala samhällets 

betydelsefulla värden såsom ett demokratiskt förhållningssätt gentemot sociala, kulturella och 

individuella skillnader. Ungdomsstyrelsen menar att genom tolerans, dialog, acceptans och 

jämställdhet utvecklar ungdomars förhållningssätt och att det främjar ett demokratiskt 

samhälle.   

Ungdomar 

Vi menar att ungdomar kan vara särskilt värdefulla att rikta uppmärksamheten mot eftersom 

de är framtidens beslutsfattare, organisationsledare och lärare. Utifrån sin position har de stor 

påverkan och inflytande på sin omgivning. Lalander och Johansson (2007) beskriver hur 

ungdomar i alla tider har orsakat ”moralisk panik” i samhället då de genom sin kreativitet har 

skapat nytänk och brutit invanda mönster mellan vuxna och i samhället. På så sätt växer nya 

trender och värderingar som med tiden blir allmänt vedertagna. De menar också att 

ungdomars tankar om sig själva och sin omgivning är intressanta då det påverkar samhällets 

utveckling. Zackari och Modigh (2000) menar att det är betydelsefullt för ungdomars 

identitets- och kunskapsutveckling att bli sedda och hörda samt bli respekterade och få 

komma till tals. Lalander (2009) har utfört etnografiska studier på ungdomar som lever inom 

den så kallade ”gatukulturen”. Lalander (2009, s. 277) skriver följande tänkvärda ord om 
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dessa ungdomar: ”De är inga monster eller onda langare med uppgift att förgifta samhället. 

De är unga människor som har vuxit upp i en svår situation med en stark längtan efter 

tillhörighet och självrespekt.” Alla människor har ett behov av att bli sedda, hörda och 

respekterade och detta visar på vikten av att möjliggöra en medvetenhet om och förståelse för 

demokratiska värdegrunders betydelse i dagens mångkulturella samhälle. 

Ungdomars utveckling av identitet 

Ungdomstiden är en aktiv fas i lärande- och utvecklingsprocessen, då individen är på väg in i 

vuxenvärlden och söker sin identitet. Identitetssökandet är något som sker och konstrueras i 

den sociala gemenskapen och genom hela livet (Lalander & Johansson, 2007). 

Identitetsprocessen sker genom reflektion och interaktion i olika läromiljöer och många 

gånger med bakgrund i gemensamma kulturer, intressen eller aktiviteter. Ungdomar förändrar 

och anpassar sin identitet beroende på miljö, situation och behov i den sociala interaktionen. 

De menar vidare att ungdomar i dagens samhälle behöver hjälp och stöd med att utveckla en 

flexibel identitet.  Det är en identitet som kan anpassa sig till att ingå i olika sociala och 

kulturella sammanhang (Lalander & Johansson, 2007; Lorentz, 2009).  Gustavsson (1996) 

skriver att det är i samspel mellan omgivningen och individen som människan kan utveckla 

respekt och förståelse för både sig själv och andra. Lorentz (2009), Stier (2004), Lalander och 

Johansson (2007) poängterar att medvetenheten om sina värderingar och värderingens 

betydelse i den sociala gemenskapen är en förutsättning för att kunna förstå andra. Lalander 

(2009, s. 8) skriver: ”Vi skapar olikheter och stereotyper för att höja oss över andra, för att må 

bra i vår egen förträfflighet, för att känna oss säkra på vilka vi är.” Vem vill jag vara och vad 

vill jag stå för, är en fråga som individen ställer sig under hela livet (Stier, 2004; Gustavsson, 

1996).  Ungdomars identitetsutveckling är en viktig del i interkulturell kompetens. Vi ser att 

ungdomars förmåga till perspektivbyte och förståelse för sin egen roll, borde kunna underlätta 

deras medvetenhet om demokratiska värdegrunders betydelse. 

Interkulturell kompetens 

Lorentz (2009) beskriver interkulturalitet som en process där olika kulturers ömsesidiga 

samverkan och utbyte sker genom social interaktion. Med andra ord är målet med 

interkulturalitetsprocessen att utveckla interkulturell kompetens. Fritidsgården som träffpunkt 

borde utgöra en mötesplats där ungdomar med olika kulturella bakgrunder möts och där 

utbytet främjar en interkulturalitetsprocess.  Lahdenperä (2004) skriver att 

interkulturalitetsprocessen innebär att människan inser betydelsen av demokratiska värden 

8 
 



som ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa. Förutsättningarna för 

interkulturalitetsprocessen är ett kritiskt förhållningssätt gentemot sig själv och den egna 

kulturen. Gustavsson (1996) skriver att det är genom öppenhet mot det obekanta och 

främmande som nya insikter kan bidra till ökad förståelse för sig själv och den egna kulturen. 

Lahdenperä (2008) poängterar vikten av att kunna och våga kommunicera, problematisera 

samt ifrågasätta samhällets kulturella normer och värderingar för att kunna medvetandegöra 

hur kulturen påverkar den sociala interaktionen. Med en interkulturell kompetens hos 

aktörerna kan mötet utveckla både kreativitet och innovation (Lahdenperä, 2004). För att 

utveckla en interkulturell kompetens krävs möjlighet till interaktion och integration mellan 

olika kulturella grupper (Stier, 2006). Ungdomstiden speglar en tid i livet där ett öppet sinne, 

nyfikenhet och framtidsdrömmar utgör en stark drivkraft. Enligt Stier (2004) innefattar 

begreppet interkulturell kompetens kunskap, förståelse och färdighet. Interkulturell kunskap, 

menar Stier (2006) också, att det handlar om att individen tillägnar sig kunskap om både sin 

egen och andras kulturers historia, språk, kroppsspråk, världsåskådningar, praxis, värderingar, 

normer, vanor, seder, förbud, symboler, beteendemönster, traditioner och könsroller. Stier 

poängterar vidare vikten av att kunna upptäcka och tolka variationer i verbal och icke-verbal 

kommunikation samt att vara medveten om sin egen roll i samspelet. Självkännedom, 

förmåga till att växla perspektiv, lösa problem i interkulturella möten samt besitta en 

fördomsfri attityd gentemot skillnader i kulturer är betydelsefulla faktorer. Medmänsklighet 

innebär att kunna förstå sina och andras olika känslor och beteenden. Stier (2006) påpekar att 

det är viktigt att kunna dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som finns inom varje 

mångkulturell grupp och se möjligheter i att utveckla interkulturell kompetens i 

lärandemiljöer.  

   Sammanfattningsvis blir samhället idag alltmer mångkulturellt och gränslöst. Fler och fler 

möten mellan människor sker där olikheter i språk, utseende, beteende och grundläggande 

värderingar är en ofrånkomlig del. Ungdomar integrerar dagligen i olika miljöer och i olika 

aktiviteter där fritiden ingår som en viktig del. Trots att det i det svenska samhället finns 

flertalet diskurser, rapporter och styrdokument som belyser behovet av värdegrunders 

betydelse, kvarstår problem i det mellanmänskliga interkulturella mötet.  

 

I möten med för oss främmande eller obekanta kulturer är det dock inte sällsynt 
att vår interkulturella kompetens är otillräcklig eller går stick i stäv med 
motpartens förväntningar. Misstolkningar av icke-verbala signaler, brott mot 
sociala normer, okunskap om andras tankesätt, olikheter i tidsuppfattning, 
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umgängesmönster samt stereotypa uppfattningar blir källor till sådana situationer 
som brukar kallas kulturkrockar. 

(Stier, 2004, s. 135) 
Motsättningar, konflikter och missförstånd kan uppstå i mångfalden. Emellertid kan det finnas 

individuella olikheterna inom en kultur som olikheter mellan två kulturer, menar Stier (2004) 

och han påpekar att kulturmöten inte bara är möten med andra utan även mötet med sig själv 

och den egna kulturen. Skolan har ett stort ansvar att främja mångfalden, men resurserna är 

begränsade, säger Lundgren (2002). Eftersom skolans resurser är begränsade kan det vara 

berättigat att ta till vara de resurser som finns på en fritidsgård. Vi menar att fritidsgården är 

en miljö där mångfald finns och en miljö som kan bidra till att olikheter möts.   

Problemområde 
Vi ser att demokratiska värdegrunder främst handlar om människors lika värde samt att alla 

har rättigheter och skyldigheter. Detta synsätt på demokratiska värdegrunder ser vi som en 

förutsättning för att utveckla interkulturell kompetens med de kunskaper, den förståelse och 

de färdigheter som behövs. Demokratiska värdegrunder och interkulturell kompetens existerar 

i en ömsesidig balans. I idealfallet ser vi att medvetenheten om demokratiska vädergrunder 

samspelar och det sker en utveckling parallellt med interkulturell kompetens. Vi menar att 

människan får interkulturell kompetens genom interkulturalitetsprocessen. Fritidsgården 

borde kunna utgöra en möjlighet för ungdomars interkulturalitetsprocess. Det är i mötet med 

andra som ungdomars möjlighet till kunskap och förståelse om sig själv och andra sker. 

Teorier om demokratiska värdegrunder och interkulturell kompetens samspelar med varandra 

och som vi ser det, blir de stärkta av varandras närvaro (figur 1).  
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Figur 1. Samspelet mellan demokratiska värdegrunder och interkulturell kompetens. 

Vi ser att det saknas forskning kring ungdomars möjlighet till utveckling av interkulturell 

kompetens utanför skolans värld. I denna studie vill vi belysa faktorer som möjliggör 

ungdomars utveckling av interkulturell kompetens på en fritidsgård. Vi frågar oss, om det 

finns förutsättningar i ungdomars fritidsverksamhet att utveckla identitet, kunskap och 

förståelse om värdegrunders betydelse?  

Syfte och Frågeställning 

Med utgångspunkt i lärande och utveckling utanför skolan och med fokus på 

fritidsverksamhet är det vår strävan att få mer kunskap och insyn om ungdomars handlande 

och agerande i den sociala gemenskapen. Syftet i denna sociokulturella studie är att få en 

ökad insikt om och förståelse för vad som möjliggör ungdomars utveckling av interkulturell 

kompetens på en fritidsgård.  Med följande forskningsfrågor vill vi uppnå avsett syfte: 

• Vad finns det på fritidsgården som kan ha betydelse för ungdomars utveckling av 

interkulturell kompetens? 

• Vilka uttalanden hos ungdomarna visar på en medvetenhet om demokratiska 

värdegrunders betydelse?  

Tidigare forskning som belyser ungdomars lärande på fritiden 

Sandberg (2006) har i en uppsats på magisternivå utfört en studie i pedagogik på en 

fritidsgård. Syftet var att undersöka vilka konsekvenser kommunikativt handlande har för 

fritidsgårdens verksamhet i förhållande till fritidsledarens arbete som pedagog. Vi ser studien 
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som intressant i relation till vår studie genom att den ser till fritidsgården verksamhet ur ett 

pedagogiskt perspektiv. Vidare anser vi som Sandberg att det samspel som kommunikationen 

förutsätter ligger nära vårt eget resonemang. Sandbergs övergripande forskningsfråga har varit 

att ta reda på hur ungdomar uppfattar fritidsgården, fritidsledarna och de andra ungdomarna 

som besöker fritidsgården, med fokus på det lärande som då uppstår. Sandberg baserar studien 

på intervjuer med fem ungdomar. Resultatet visar att ungdomar har en uppfattning om att de 

utvecklar social kompetens. De uppfattar även att deras självförtroende stärks och på så vis 

känner de en trygghet i sig själva. Detta bidrar till en ökad respekt för andra och de känner sig 

som bättre människor. Sandberg uttrycker sig i termer av att fritidsgårdens verksamhet 

utvecklar socialt lärande som leder till livskunskap. 

   Steen (2007) har i sitt lärarexamensarbete undersök lärande hos ungdomar som befinner sig 

i en informell lärandemiljö. Sådant informellt lärande sker utanför skolan och är frivilligt. 

Steen har haft fokus på hiphopkulturen och har utfört en etnografisk studie där intervjuer och 

observationer har legat till grund för insamling av material. Syftet med studien har varit att ta 

reda på vad som sker med några Malmöungdomar som deltar i hiphopverksamhet utifrån ett 

lärandeperspektiv. I relation till vår studie ser vi gemensamma faktorer med Steens studie, 

exempelvis ungdomskultur, fritidverksamhet och lärande. Två relevanta frågeställningar som 

Steen ställer rör lärande i hiphopverksamhetens informella lärandemiljö i relation till en 

skolmiljö och i relation till social kunskap och identitetsskapande. Resultatet visar att 

hiphopverksamheten skapar möjligheter för lärande bland annat genom att ungdomarna 

känner en nytta med och en äkthet av lärande. Ungdomarna tycker att de är på samma 

våglängd med personen som lär ut och de upplever att det finns en förståelse, som ger 

utrymme för öppenhet och spontanitet. Lärande i hiphopverksamheten sker frivilligt och 

utifrån ungdomarnas eget intresse, det vill säga utan formella regler. Slutligen poängterar 

Steen, utifrån sin framtida lärarroll, vikten av att finna en balans mellan lusten/friheten i det 

informella lärande som fritidsverksamhet möjliggör och nyttan/tvånget i det formella lärandet 

som skolan faktiskt många gånger möjliggör. 

Teoretisk inramning  

Sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människan i det sociala samspelet lär och 

utvecklas. Strandberg (2006) ser att Vygotskij är grundaren till det sociokulturella 

perspektivet och att Vygotskij menade att människor endast genom yttre stimulans från 
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omgivningen tillägnar sig en inre lärandeprocess. Det centrala i Vygotskijs teori är språket 

och tankarna som människor historiskt och kulturellt har konstruerat och utvecklat i social 

gemenskap (Dysthe & Igland, 2003). Fritidsgården är en träffpunkt för ungdomar, där det 

finns möjligheter till socialt samspel. Det sociokulturella perspektivet på lärande är, menar 

Dysthe (2003, s. 325) uppbyggt enligt följande principer: ”Kunskap och lärande är social, 

situationsbunden, distribuerad och medieöverförd; språket är helt centralt i lärandeprocessen 

och att lära är starkt sammanbundet med att delta i en praxisgemenskap.” Vi ser att samtliga 

principer bör ingå i fritidsgårdens kontext. Det är en kontext där förutsättningar för lärande i 

gemenskapen och deltagandet finns. 

Strandberg (2006) skriver att ur ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att ta hänsyn och 

skapa möjligheter till interaktion, aktiviteter, artefakter, utveckling och kreativitet för att 

främja förutsättningar till ett optimalt läranderum. Med många aktiviteter har ungdomarna 

möjlighet att utveckla sin identitet och interkulturella kompetens.  Dysthe (2003) skriver att 

lärande sker i gemensamma aktiviteter med omgivningen där deltagarna distribuerar olika 

erfarenheter. Allt lärande är därmed socialt och kontextuellt och detta ställer krav på 

lärandemiljön. Dysthe (2003) menar vidare att i en verksamhet är språket aktörernas 

viktigaste verktyg för att förmedla gemensamma begrepp, tankar och traditioner främjar en 

grupps praxisgemenskap. Vi ser fritidsgården som en god lärandemiljö med möjligheter till att 

skapa motivation för lärande. Det är som Dysthe (2003) påpekar, att individen motiveras till 

lärande när h-n kommer till tals samt känner sig betydelsefull och delaktig. 

Kultur och praxisgemenskap 

Strandberg (2006) skriver att det är människan som har byggt upp kulturen och historien och 

att kulturen är en del av människan och människan är en del av kulturen. Knutagård (2003) 

och Illeris (2001) beskriver samspelet mellan människa och kultur som en ständigt pågående 

process med en växelverkan mellan individen och det omgivande samhället. Säljö (2000) 

framhåller att människans sociala och kulturella erfarenheter präglar språket, tankarna, 

beteendet och verklighetsuppfattningen. Fritidsgården utgör med största sannolikhet en egen 

kultur där individernas värderingar, idéer, språk, kunskaper och artefakter är skapade och 

formade. Säljö (2005) använder så starka ord som att kulturen kidnappar hjärnan och 

använder den som en sociokulturell resurs. Kulturen har med andra ord stor påverkan på 

individens förståelse, färdighet och kunskap. Relaterat till ungdomsgrupper menar Lalander 

och Johansson (2007) att genom kulturen finner ungdomar gemensamt språk och gemensam 

stil som ger en känsla av samhörighet. Säljö (2005) påpekar att det i en praxisgemenskap 
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finns gemensam förståelse för kulturens specifika symboler och begrepp. Lalander och 

Johansson (2007) poängterar att ungdomar idag även blir influerade av andra kulturers 

traditioner och att detta medför olika stilar och språk som främjar en flexibel identitet. Vi ser 

att fritidsgårdar kan vara ett bra exempel på en praxisgemenskap med en miljö som är 

influerad av ungdomarnas och fritidsledarnas olika stilar, intressen och erfarenheter.  

Språk och tankar 

Vygotskij (1999) ansåg att språket fungerar som en länk i kommunikationen mellan 

människor och i samtalet inom människan. Språket är alltså en förutsättning för utbyte av 

erfarenheter och kunskaper mellan ungdomar samt en förutsättning för deras tankeprocess.  

   Dysthe (2003) påpekar att det är viktigt med en gemensam, ömsesidig kommunikation för 

lärande, förståelse och utveckling. Säljö (2005) understryker att språket är kulturellt och 

socialt betingat och att språket bidrar till utvecklingen av människans tankar. Tankarna 

påverkar alltså de attityder och värderingar som finns i den kultur som ungdomarna 

socialiseras in i. Vygotskij (1999) menade att språket är under ständig utveckling och att vi 

förändrar ordets betydelse över tiden i det omgivande samhället. Människans utvecklar 

språket i den sociala gemenskapen och de blir påverkade av omgivningens historia och kultur. 

På fritidsgården skapar ungdomarna sannolikt en känsla av samhörighet via gemensamma 

symboler och begrepp. Vygotskij såg vidare att ungdomars språkliga mognadsprocess blir 

stimulerad av den sociala omgivningen och i detta samspel mellan omgivning och individ sker 

en utveckling av deras tankars innehåll och form. Vygotskij (1995) poängterade vikten av att 

tidigt motivera unga människor till att utveckla kreativitet och fantasi för att skapa 

förutsättningar och visioner för framtiden. Han menade att en utveckling av kreativitet och 

fantasi grundar sig i upplevelser och erfarenheter från verkliga livet i gemenskap med andra.  

Mediering 

Den förmedling som sker i samspelet mellan omgivning och individ kallar 

verksamhetsteoretikerna enligt ett sociokulturellt perspektiv mediering. Säljö (2005) betonar 

att medieringen sker med hjälp av redskap, skapade i en historisk och kulturell kontext. 

Redskapen är av fysisk eller intellektuell karaktär och de båda samspelar med varandra. 

Fysiska redskap, så kallade artefakter, är exempelvis penna, spel, musikinstrument, datorer 

och andra av människan skapade verktyg. De intellektuella redskapen består av språk, 

kunskaper, färdigheter, tankar och symboler. Säljö (2005, s. 27) skriver: ”De medierande 

redskapen är tecken eller symboler som gör att vi inte bara reagerar på signaler, utan de 
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innebär att vi kan tolka omvärlden, ta ställning till den och handla på olika sätt.” Ungdomars 

gemensamma förståelse av medierande redskap skapar de i samspelet med sin omgivning som 

påverkar vad och hur de lär.  

   En förutsättning för att en symbol ska vara meningsbärande är att människor använder 

symbolen i sitt sammanhang och tillsammans med människor med gemensam 

upplevelsevärld, som exempelvis en fritidsgårdsverksamhet är. Med hjälp av medierande 

redskap förmedlar människor kunskap mellan sig. Människor tillägnar sig och införlivar ny 

kunskap som de sedan kan sprida vidare, det vill säga distribuera till omgivningen. Det är 

viktigt att förstå att människan genom denna process dels etablerar erfarenheter dels blir 

sociokulturella individer (Säljö, 2005). Sammanfattningsvis ser vi att det kan finnas ett behov 

av att lära och utveckla interkulturell kompetens på fritidsverksamheter eftersom fritidsgården 

utgör en mötesplats där många ungdomsgrupper möts. Möjligheterna till lärande och 

utveckling av interkulturell kompetens är aktiviteter, social gemenskap, medierande språk och 

artefakter samt relationen mellan aktörerna som deltar i verksamheten.  

Metod 

Vetenskapsteoretiska ställningstaganden 

Detta avsnitt avser att beskriva våra vetenskapsteoretiska ställningstaganden utifrån 

vetenskapsfilosofiska tankar. Cousin (2009) poängterar vikten av att medvetandegöra 

forskarens tankar om hur verkligheten och kunskapen ter sig inför val av metod. Bjereld, 

Demker och Hinnfors (2002) menar att länken mellan vetenskapsteori och valda metoder 

beskriver forskarens tankar och principer i forskningsprocessen.  

   Med utgångspunkt ur det sociokulturella perspektivet ser vi att verkligheten är en blandning 

av yttre och inre faktorer som samspelar. Verkligheten som vi avser att studera är 

fritidsgårdens verksamhet. Den består av kulturella och sociala komponenter vilka är skapade 

av människor. Människan är en handlande och tänkande individ som kan skapa, utveckla och 

förändra sina förutsättningar i livet. Kunskap har sitt ursprung i människans handlingar i form 

av exempelvis interaktion med omgivningen. Handlingar leder till kunskap genom att 

människan bearbetar, kommunicerar och medvetandegör omvärlden (Stensmo, 2007). Den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten är att vi avser att främst samla in data av kvalitativ 

karaktär där vi vill tolka och förstå, vilket vi ser som en väg till att finna insikt och förståelse 

för människors handlingar och avsikter. 
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Val av ansats och metod 

Syfte, frågeställningar, perspektiv samt vetenskapsteoretiska ställningstaganden leder oss 

fram till den ansats som beskriver relationen mellan forskare och forskningsobjekt. Vi tycker 

därmed att det känns naturligt att bli influerad av den etnografiska ansatsen i vår fältstudie. 

Lalander och Johansson (2007) menar att etnografi ger möjligheten att förstå, beskriva och 

tolka vad människor gör genom att inta deras perspektiv i en specifik miljö. Etnografi som 

tillvägagångssätt lämpar sig särskilt väl för att studera grupper och deras sociala och kulturella 

aktiviteter under en längre tid. Genom att observera och intervjua ungdomar på en fritidsgård 

ser vi att vi kan få en ökad förståelse för och insikt om ungdomar medvetenhet om 

demokratiska värdegrunders betydelse och deras möjligheter till utveckling av interkulturell 

kompetens på en fritidsgård. Cohen, Manion och Morrison (2007) beskriver vikten av 

forskarens ställningstagande att vara ärlig och sanningsenlig. Forskaren bör ha förmågan till 

ett öppet sinne och kunna inta andras perspektiv. Lalander och Johansson (2007) påpekar 

dock att det är omöjligt att inta någon annans perspektiv fullt ut, vilket vi är medvetna om. I 

ett etnografiskt forskningssammanhang är det viktigt att vara respektfull gentemot 

informanterna och deras miljö. Det är också viktigt att vara medveten om att forskaren med 

stor sannolikhet inte får ta del av hela sanningen eftersom forskarens blotta närvaro påverkar 

omgivningen. En etnografisk ansats kan inte leda till generaliserbarhet eftersom studien är 

riktad mot en specifik grupp av människor och deras miljö. I den etnografiska ansatsen är det 

förenligt att använda intervjuer och observationer som datainsamlingsmetod (Cohen, Manion 

& Morrison, 2007; Lalander & Johansson, 2007).  

Observation som metod 

Carlström och Carlström Hagman (2006) skriver att observationer är en bra metod för att 

skapa möjlighet till ökad förståelse om individers handlingar och aktiviteter i en specifik 

miljö. Vidare menar de att det finns en risk vid observationer att verksamheten påverkas av 

observatörens närvaro och att individen förändrar sitt normala beteende och agerande. Utifrån 

studiens frågeställningar har vi valt att använda en öppen och ostrukturerad observation för att 

på så sätt undvika att utmärka oss mer än nödvändigt, eftersom vi inte faller inom 

ungdomarnas ålderskategori och därmed redan utmärker oss. En öppen observation innebär 

att berörda individer är informerade om våra avsikter med observationen vilket medför att vi 

kan få tillgång till information via samtal med deltagarna. En ostrukturerad observation 

innebär att vi inte är låsta vid en förutbestämd struktur och därmed är vi öppna för nya intryck 

(Carlström & Carlström Hagman, 2006).  
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Gruppintervju som metod 

Kvale (1997) menar att gruppintervjuer kan, i den sociala gemenskapen, bidra med debatt och 

dynamik som resulterar i spontana reaktioner och uttalanden. Svårigheten, menar han 

samtidigt är att sammanställa och analysera de stora mängderna av materialet på ett 

tillfredställande sätt. Carlström och Carlström Hagman (2006, s. 287) poängetrar att en fördel 

med att använda gruppintervju som metod är: ”Att en grupp kan ge betydligt mera omfattande 

och mera nyanserad information än den traditionella enskilda intervjun, och detta kan även 

ske på ett mindre resurskrävande sätt.” Ytterligare en fördel med gruppintervju borde vara att 

ungdomarna känner en trygghet i gruppen. 

Metodtriangulering 

Lalander (2009) menar att observationer och intervjuer är en bra kombination för att utveckla 

en förståelse för människor då observationer ger en bild av helheten runt och i gruppen medan 

intervjuer skapar förutsättningar till ett klargörande i ett visst fenomen. 

   Genom kombinationer av observationer och gruppintervju skulle metodtriangulering kunna 

höja kvalitén på studien. Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att vid undersökningar 

där kvalitativ data samlas in är det en styrka för studiens validitet om mer än en metod 

används.  

Urval och tillvägagångssätt 

Miljö och informanter 

Platsen för insamling av empirisk data är på en fritidsgård. Kommunen som denna fritidsgård 

ingår i har ett aktivt intresse och motivation till att driva och utveckla fritidsgården som 

verksamhet samt se fritidsledarna som en resurs och tillgång i hela ungdomsverksamheten. 

Fritidslokalen består av flera olika fysiska miljöer med möjligheter till olika aktiviteter och 

gemenskaper. Verksamheten är öppen vissa eftermiddagar och kvällar i veckan. 

Verksamheten har också ett visst samarbete med andra fritidsgårdar, skolor och 

studieförbund. Här träffas ungdomar huvudsakligen på sin fritid. Vi har erhållit empiriska 

data från fritidsledare och ungdomar på fritidsgården. Med ett urval utifrån ungdomarnas eget 

intresse att delta vid gruppintervjun och efter förfrågan från fritidsledare samt från oss, deltog 

slutligen nio ungdomar vid gruppintervjun, samtliga över 16 år och både kvinnor och män. 

Under observationstillfällena har vi samtalat med fem fritisledare. 
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Insamling av data 

Vi kontaktade för studien och målgruppen lämplig fritidsgård via Mail. Efter medgivande från 

fritidsledare och enhetschef beslutade vi att vi skulle överlämna skriftlig information (bilaga 

1) samt en presentation av oss att anslå på fritidsgården. Vi genomförde observation, intervju 

och samtal enligt Tabell 1.  

 

 
Tabell 1. Observationstillfällen och gruppintervju. 
 

Tillfälle Längd Händelse 
1 10.00 - 11.30 Rundvandring och samtal med personal 
2 19.30 – 21.00 Observation och samtal 
3 19.30 – 21.00 Observation och samtal 
4 19.30 – 21.15 Observation och samtal 
5 19.00 – 19.50 Observation och samtal 
6 19.45 – 21.15 Observation och samtal 40 min, intervju 50 min 

 

Direkt efter varje observationstillfälle gjorde vi minnesanteckningar utifrån vad vi hade sett, 

vad vi och deltagarna hade samtalat om samt vad vi hade reflekterat över. Vi hade beslutat att 

vår observationsfokus skulle vara att upptäcka medierande symboler, samspel och aktiviteter.  

Alla våra observationer var föranmälda till fritidsledarna för att de inte skulle känna att vi 

trängde oss på. En genomgående upplevelse vi hade vid observationerna var fritidsledarnas 

öppenhet, engagemang och delaktighet både mot oss och mot ungdomarna. Vid sista 

observationstillfället genomförde vi gruppintervjun i en av fritidsgårdens lokaler för att på så 

vis uppnå en avslappnad situation.  Ungdomarna hade då fått en möjlighet att träffa oss vid 

observationstillfällena och de var bekanta med miljön sedan tidigare. 

   Inför gruppintervjun konstruerade vi en intervjuguide (bilaga 2) och vi gjorde en 

pilotintervju på en ungdom för att testa intervjufrågorna. På intervjuguiden skrev vi också ned 

viktiga faktorer att beakta vid intervjun. Intervjuguiden baserade vi på lärande och utveckling. 

De ungdomar som skulle delta vid intervjun verkade positiva och glada. De var pratsamma 

och intresserade. Vi valde att göra ljudupptagning under gruppintervjun. Vi inledde med att 

fråga om aktiviteter, där tanken var att de skulle känna att de har mer kunskaper än vad vi 

hade och att de på så vis skulle kunna känna trygghet, som exempelvis Carlström och 

Carlström Hagman (2006) menar är bra att tänka på vid genomförande av intervjuer. Därefter 

övergick vi till att ställa mer djupa och personliga frågor av mer abstrakt karaktär. Vid 

intervjutillfället ställde en av oss frågorna medan den andra förde stödanteckningar och fyllde 

i med följdfrågor. Vi placerade oss mittemot varandra i cirkeln för att på så vis sprida oss i 
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gruppen och minimera känslan av ”dem och vi”. Intervjutillfället genomförde vi på ett öppet 

och naturligt sätt. Med ungdomarna kände vi oss delaktiga utan att för den skull medvetet 

påverka deras svar och vi fick i stunden en känsla av samhörighet. Efter intervjun var 

deltagarna väldigt tillmötesgående och frågade om vi skulle komma vid fler tillfällen för 

uppföljning och komplettering av intervjun. Vi kände oss alltid lika välkomna.   

Bearbetning och analys av data 

Vi bandade intervjun och förde över den på en datafil för att vi lätt skulle kunna lyssna på den 

upprepade gånger. Carlström och Carlström Hagman (2006) skriver att all data från en 

gruppintervju inte är relevant eftersom det vid en gruppintervju lätt blir prat som är 

ovidkommande för studien. Vi såg även att det var viktigt att bevara nyanser och 

känslouttryck och valde därför att inte transkribera inspelningen. Nyanser och känslor 

försvinner lätt då man överför från tal till skrift. Cousin (2009) påpekar att det i en intervju är 

lika viktigt att få med vad som sägs som hur det sägs. Vi läste anteckningar och lyssnade 

igenom intervjun gemensamt tre gånger innan vi började kategorisera och skriva ner det 

relevanta resultatet för studien. Vi kategoriserade data utifrån aktivitet och gemenskap samt 

medierande symboler. Vi ville tolka och förstå deltagarnas handlingar och avsikter och 

efterhand kunde vi se ytterligare kategorier växa fram som kunde svara mot syftet. Data från 

observationerna och intervjun vävde vi samman under varje kategori. Det är ett användbart 

och passande tillvägagångssätt för att presentera ett resultat på ett samlat och enhetligt sätt 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007). De fenomen vi har sett och hört under observationerna 

och intervjun kompletterar varandra och bildar en helhet. Utifrån kategorierna är vår avsikt att 

tolka hur demokratiska värdegrunders betydelse framträder och vad som möjliggör 

ungdomars utveckling av interkulturell kompetens på fritidsgården.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om studiens giltighet och tillförlitlighet i relation till att forskaren har mätt 

det som forskaren avsåg att mäta. I studien skall tydligt framgå på ett ärligt och uppriktigt sätt 

vad forskaren har undersökt och hur forskaren har genomfört studien samt forskarens roll i 

sammanhanget (Cohen, Manion och Morrison, 2007). Ett viktigt klargörande är att vi har varit 

medvetna om att vi likväl som deltagarna i undersökningen är under ständig utveckling och 

att vår förståelse förändras över tid (Carlström och Carlström Hagman, 2006). Vår strävan har 

varit att uppnå god kvalitet med hög giltighet i vår studie.  
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   Under studien har vi erhållit data från observationer, samtal med fritidsledarna och 

gruppintervju med ungdomar. Genom att låta en fritidsledare ta del av sitt utlåtande i det 

nedskrivna resultatet så har vi gjort en deltagarkontroll. Europeiska gemenskapens 

kommission (2005) påpekar att det är konstruktivt med samförfattarskap. Under analysarbetet 

har vi som två forskare kritiskt ifrågasatt och granskat resultatet. Vi är medvetna om att vår 

närvaro kan ha påverkat vad ungdomarna har sagt och gjort. Genom att använda 

metodtriangulering har vi strävat efter att höja validiteten i vår studie. Vi var tydliga med att 

inför gruppintervjun uppmuntra ungdomarna till att uttrycka subjektiva åsikter. Trots detta 

fanns det genomgående en homogen uppfattning i gruppen. Tillförlitligheten sjunker med det 

faktum att vi endast genomförde en gruppintervju. Däremot genomförde vi observationer vid 

sex olika tillfällen vilket är en fördel för validiteten eftersom vi har haft möjlighet att se 

samma fenomen flera gånger.  Cohen, Manion och Morrison (2007) poängterar att det är 

omöjligt att genaralisera empiriska data av kvalitativ karaktär eftersom resultatet baseras på 

subjektiva uppfattningar, en specifik kontext och en specifik situation.  

   Reliabilitet handlar om precision och pålitlighet i relation till vad som avses att mäta 

(Carlström och Carlström Hagman, 2006). Valet att inte transkribera materialet kan både höja 

och sänka reliabiliteten. Men vi grundar vårt val på att nyanser i uttalanden och gruppens 

dynamik försvinner vid en transkribering. Gruppintervju som metod ger mycket material. 

Kvale (1997) poängterar vikten av att inte ställa ledande frågor vid intervjuer, vilket även var 

vår strävan. Vi är trots allt medvetna om att vi som människor omedvetet sänder signaler och 

vi kan därmed ha påverkat ungdomarna. 

Etiskt ställningstagande 

Stensmo (2007) skriver att etik utgår från hur människan fattar beslut och handlar. Det gäller 

beslut och handlingar som grundar sig på plikt, moral och intuition om vad som vi uppfattar 

som rätt och riktigt. Vårt etiska ställningstagande i denna studie grundar sig på respekt för 

deltagarna och att inte medvetet orsaka någon skada. De etiska ställningstagandena är viktiga 

inte minst när det har med ungdomar att göra. Vi har gjort ett noggrant övervägande i 

planeringen av metod och informanter. Utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer om krav på samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande har vår avsikt varit 

att vara ärliga och tydliga. Genom att ge information om undersökningen till ansvarig samt på 

fritidsgården har vi strävat efter att uppnå informationskravet. Samtycke till att genomföra 

studien fick vi från ansvarig personal. Samtycke fick vi från ungdomarna att genomföra 

intervjun och att göra ljudupptagning. Vi informerade samtliga om att allt deltagande sker på 
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frivillig basis och att de kan avbryta när som helst under studien. Vi har ämnat vara tydliga i 

vår information om att alla är anonyma och att vi endast kommer att använda materialet i 

vetenskapligt syfte. Vi har varit noggranna med att bevara och hantera allt material säkert med 

största respekt för individen.  

Resultat 

Fritidsledare  

I gruppintervjun är ungdomarna helt överrens om att fritidsledarna är betydelsefulla. De 

motiverar den åsikten med att fritidsledarna lär ungdomarna att respektera varandra även om 

man är annorlunda, samt att de bryr sig om ungdomarna. Under gruppintervjun kommer det 

fram att fritidsledarna är noga med att tydliggöra vad olika beteenden kan bero på och vad det 

innebär att ha en ”diagnos” samt att skapa förståelse för individuella olikheter. En tjej 

poängterar detta när hon säger: ”Skulle någon säga typ CP eller någonting, då tar 

fritidsledaren genast upp vad det egentligen är, det lär man sig ganska mycket av alltså...” 

   Ungdomarna menar att de och fritidsledarna är på samma våglängd och att det finns ett 

ömsesidigt lärande. En tjej uttrycker det med ord som: ”Det händer att alla inte kan. Det 

kommer in så lite speciella människor som kan vissa saker, å det är väldigt skönt folk här och 

alla kan lära av alla. Med tanke på att alla väljer att komma hit för att vara här och umgås så 

är ingen helt negativ mot någon annan, eller så där.” 

   Ungdomarna tycker också att det är bra att fritidsledarna engagerar sig i konfliktsituationer. 

De säger att fritidsledaren hanterar problemet direkt, för att undvika ”tisslande och 

tasslande”. En av fritidsledarna bekräftar detta och menar att de har som policy att alltid 

omedelbart ta tag i eventuella missförstånd, kränkande yttringar eller handlingar samt 

konflikter.  Fritidsledarna har en överenskommelse att inte ha överseende på minsta antydan 

av dessa problem samt att alltid backa upp varandra även om de skulle vara inbördes oeniga.  

   När vi frågar om hur ungdomarna ser på fritidsledarens roll, säger de att det är viktigt att de 

finns här och att de lyssnar. En kille säger: ”att göra insatser om någonting inte blir bra [...] 

om någon var taskig mot mig grep de in direkt och det var jättebra.” Ungdomarna ser även 

fritidsledarnas stöd, sällskap, vänskap och kunskap som betydelsefullt. En av ungdomarna 

utrycker att: ”och de vet mycket.”  Ungdomarna tycker att deras fritidsledare är precis allt 

detta, och att fritidsledarna kompletterar varandra.  
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Aktiviteter som främjar värdegrunder 

Ungdomarna är tydliga med att uttrycka att fritidsgården är en plats som de går till när de har 

tid och lust. En av ungdomarna uttrycker att han är där fyra gånger i veckan, vilket leder till 

skratt i fokusgruppen eftersom det är lika ofta som fritidsgården håller öppet. Ungdomarna 

beskriver fritidsgårdens fördelar med att det är många små rum där det finns ”himla mycket 

att göra...” De ger exempel på aktiviteter som spela instrument, spela brädspel, spela TV-

spel, baka och sjunga. Under ett observationstillfälle tittade vi på sällskapsspelen och hittade 

flera som hade temat språk och kommunikation, men det fanns även strategi-, musik- och 

frågespel. Fritidsledaren berättar att de den senaste tiden hade köpt in nya spel eftersom det är 

en uppskattad aktivitet hos ungdomarna. Vid våra observationer har främst musicerande, 

biljardspelande, brädspelande och TV-spelande varit dominerande aktiviteter. Social samvaro, 

så kallat ”softande” och ”chillande” var också vanligt förekommande under 

observationstillfällena. Den enda aktiviteten där dörrarna var stängda var när musikgrupper 

repeterade. Flertalet aktiviteter kräver förhandsbokning på listor som var uppsatta i anslutning 

till aktiviteten. På kontoret förvarades dyrbar utrustning så som instrument, handkontroller 

och TV-spel. Dessa lämnas ut av fritidsledarna i utbyte mot någon form av pant. 

Fritidsledarna menade att det var regler som skulle respekteras av alla ungdomarna och att 

alla hade samma skyldigheter och rättigheter. 

   Under gruppintervjun påpekar en tjej att det under sommarhalvåret ges ökad möjlighet till 

aktiviteter utomhus, i gemenskap med andra fritidsgårdar. Deras fritidsgård är en 

drömfritidsgård enligt ungdomarna men uttrycker att de saknar ett grönområde/utegård för 

aktiviteter.  

Medierande symboler och värden 

På flera ställen fanns anslag med foto och namn på dem som arbetar eller praktiserar på 

fritidgården. Det fanns även anslag med regler runt beteende och bemötande på fritidsgården. 

Anslagen uppmanar till att visa respekt och att använda ett vårdat språk. 

   Deltagarnas olikheter visade sig i form av kön, kläder, frisyrer och hudfärg. Fritidsledarna 

har ett kontor där de finns tillgängliga på vid behov. På väggen fanns det tavlor med olika 

motiv som ungdomarna hade målat. Motiv såsom en hand, drakhäst, häxa med ett stort hjärta, 

en text med ”tim e bäst”, färgglada streck och ett stort hjärta. På en av väggarna fanns en stor 

världskarta. Fritidsledarna berättar att det finns ungdomar som visar vilket land de kom ifrån 
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och deras resväg till Sverige. Kartan uppskattas och man använder den ofta för att öka 

medvetenheten och förståelsen av en global värld. 

   När vi under intervjun säger att vi ska diskutera runt meningsbärande symboler, utbrister en 

kille direkt: ”Svenska please.”  Vi hamnar i en lärandesituation där de ungdomar som har 

kunskap om symboler ger exempel som pins och andra märken på kläder. Vi tydliggör också 

att ord kan vara en symbol, när den har en gemensam betydelse inom en grupp. En tjej 

påpekar att det i kommunikationen är viktigt att använda ett språk som inte kränker eller 

förolämpar andra. Vi detta tillfälle börjar en diskussion runt olika uttryck där begripligheten 

för utomstående är liten. En av ungdomarna ger som exempel ”... snyt dig för fan…” och 

”Che & De...” samt förklarar dess innebörd och härkomst. En kille fyller på med orden: 

”Oljekokta stolpapäre...”, vilket utlöser många skratt och uppmaningar till upprepningar 

eftersom ingen förstår vad han säger. Därefter går vi vidare med att diskutera hur man kan 

identifiera sig själv genom olika klädstilar. En tjej säger: ”Det är väldigt svårt att hitta sin 

egen stil som är helt unik. Det handlar om personlighet, det är inte bara kläderna. Kläderna 

kan ge en hint om hur personen är men ändå inte.” En kille kommenterar: ”Alla är väl unika, 

ingen är likadan.” Ungdomarna uttrycker en förståelse för vad man säger och hur man ser ut 

kan skilja sig åt och att det har en betydelse i mötet. 

Lärande möten  

Fritidsledare berättar även att det finns många olika ungdomar med olika kulturellt etnisk 

bakgrund som besöker fritidsgården.  

   Fritidsledarna ser det som positivt att ungdomarna vågar komma ensamma. Under 

observationen såg vi att det var lika vanligt att komma till fritidsgården själv som i grupp.  

   På fritidsgården sker möten med människor man känner sen tidigare samt möten med 

människor som man inte har träffat innan. En tjej menar att: ”egentligen är det nog så att man 

känner varandra, men man kommer varandra närmare.” Ungdomarna menar att det viktiga i 

ett möte är hur man framställer sig själv och vilken attityd man har. ”Men man blir ju lite 

rädd att få en dålig reaktion tillbaka” säger en tjej angående att ta första kontakten men 

påpekar också att det finns ett socialt behov hos alla människor.  Under gruppintervjun 

diskuterar vi vidare med ungdomarna om vad man lär sig av andra och någon menar att: ”Här 

är nya människor varje gång man är här. Man lär sig hur man beter sig bland folk…” Vidare 

säger en annan tjej att: ”Det kan hända att vissa blir mer allmänbildade, när man diskuterar 

saker och så…” En kille säger då: ”… ja, när man träffar nya människor som kan andra 
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saker.” En annan kille med speciella intressen och kunskaper fyller i med att säga: ”… jag 

kan ge mina exempel på mina spel… mina uppfinningar.” 

Samspel, lärande, utveckling och vänskap 

Vid samtliga observationstillfällen såg vi gemenskap i ungdomarnas aktiviteter. En av 

ungdomarna valde att utöva sin aktivitet själv, men han sökte uppmärksamhet hos andra på 

sina villkor. Han cirkulerade mellan olika gemenskaper. Vid ett observationstillfälle visade 

han oss sin musiktalang. Hans fingrar dansade runt på pianot med en otrolig lätthet när han 

presenterade ett stycke klassisk musik. Senare fick vi även ta del av vad han med sin 

hemmabyggda klarinett/saxofon kunde spela i form av vackra ballader med kärleksbudskap. 

   Under vår observation såg vi två tjejer som kom in och pratade engelska med varandra och 

med en av fritidsledarna. Vid ett senare samtal med tjejerna visar det sig att båda talar svenska 

men ser det som kul och lärorikt att konversera på engelska. Vid intervjun deltog en av 

tjejerna som då uttryckte att de talade engelska med varandra med hänsyn till den andra tjejen.  

Förutom tjejernas konversation på engelska hörde vi även hur ungdomar kommunicerade på 

andra språk. Vid ett annat observationstillfälle satt en hel grupp och kommunicerade på 

engelska. Att använda andra språk än svenska framstod som helt naturligt. 

   Vid ett tillfälle fick vi även se hur en fritidsledare tillsammans med en kille spelade gitarr 

mellan varandra. De utbytte verbal- och ickeverbal kommunikation. 

   En kille och en tjej som spelade biljard hade tidigare köpt en pizza som de lämnade vid 

entrén för att äta hemma efter avslutat biljardspel. Många frågade vem som hade ställt 

pizzakartongen där. De tittade även om det verkligen fanns en pizza i kartongen, men rörde 

den inte. Vid ingången sitter fritidsledaren på en stol när en tjej lämnade sin jacka och 

handväska på golvet för att sedan lämna rummet. Hon återkom dock 10-15 minuter senare. 

   På frågan om vänskap säger ungdomarna att det finns olika sorters vänskap och vänskap är 

att kunna prata med varandra och ha trevligt tillsammans. Förutsättningar för vänskap är 

respekt, ärlighet och tillit, menar de. När någon säger: ”humor ska det vara definitivt...”, 

fyller någon annan i att det är jätteviktigt. De säger också att vänskap inte innehåller otrohet 

och att det är viktigt att man är på samma våglängd.  

Medvetenhet hos ungdomarna 

Ungdomarna uttrycker en tydlig medvetenhet om fördomar och värderingar. De diskuterar 

runt de fördomar som finns i deras omgivning och ger exempel och förklaringar på fördomar 

och detta bidrar till mycket skratt och igenkännande. De reflekterar över hur fast förankrad 
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och accepterad en fördom kan vara även hos dem fördomen riktar sig mot. En tjej pratar runt 

två städers fördomar gentemot varandra och säger med förundran ”Det har alltid varit så… 

och shit det är fortfarande så. ”En annan tjej funderar kring gruppen som fördomarna är 

riktade mot och säger: ”De vet ju det… de tar inte illa upp.”  Runt fördomar diskuterade 

gruppen vidare och de menade att ingen kan vara helt fördomsfri och de som tror att de inte 

har några fördomar är också de som har det mest. Det finns en medvetenhet i gruppen om att 

kulturen och samhället påverkar individens uppfattning om vad man bör betrakta som normalt 

respektive avvikande. En tjej relaterar sin kunskap till en uppgift från skolans värld. 

Uppgiften var att hon skulle förknippa utseenden med egenskaper. Hon reflekterade över att 

elever och lärare inte hade haft samma uppfattning och relaterade det till skillnader mellan 

generationer.   

   Vid en diskussion runt vad ett utseende har för betydelse för det mellanmänskliga mötet är 

de medvetna om att fördomar påverkar det första intrycket och en tjej säger insiktsfullt: ”Det 

är alltså så att utsidan ger insidan en chans.” Ett skrämmande utseende skapar ett 

avståndstagande och hon menar att det då behövs andra förtjänster hos personen för att 

etablera en kontakt. 

Tolkning 
Vid tolkningen har vår tanke varit att utifrån ett sociokulturellt perspektiv får svar på syftets 

vad och hur. Vad möjliggör utveckling av interkulturell kompetens? Hur framträder 

ungdomarnas medvetenhet om den demokratiska värdegrundens betydelse? Med en koppling 

mellan teori och empiri avser vi att uppnå en ökad förståelse och insikt om ungdomars lärande 

och utveckling.  

Ungdomars medvetenhet  

Ungdomars medvetenhet om demokratiska värdegrunders betydelse, var en fråga som vi ville 

få ökad kunskap om. Resultatet visar att ungdomar i diskussion med varandra reflekterar över 

fördomar och attityder. De är fullt medvetna om att alla har fördomar och att fördomar inte 

behöver vara något negativt. En viktig del i interkulturell kompetens innebär att kunna ta 

andras perspektiv. Det finns även en medvetenhet om att det är kulturen och samhället som 

påverkar människan syn på vad man uppfattar som avvikande. Säljö (2000; 2005) ser att 

kulturen påverkar människans värderingar, sätt att tänka och se på verkligheten. Ungdomarna 

menar att skillnaden är hårfin mellan vad man uppfattar som unikt eller avvikande. De ser att 
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alla människor är unika på sitt sätt. Interkulturell kompetens innebär bland annat att kunna ha 

en insikt om sina egna värderingar och visa förståelse för andras.  

   Ungdomars kunskaper om att fördomar påverkas av generation, erfarenhet och ursprung 

visar sig i resultatet.  Det är betydelsefullt att vara medveten om hur fördomar och attityder 

etableras och det är i sin tur en viktig aspekt för att främja ungdomars utveckling av ett 

demokratiskt förhållningssätt.    

   Ungdomarna reflekterade över att det är betydelsefullt med ömsesidig respekt. De 

diskuterade om hur viktigt det är att visa förståelse och respekt för varandras olikheter, vilket 

också visade sig genom att ungdomarna accepterade och tolererade varandras olikheter.  

Zackari och Modigh (2000) belyser vikten av att acceptera olikheter i en demokratisk anda. 

Förståelse, tolerans och ömsesidig respekt är tre viktiga begrepp för utveckla interkulturell 

kompetens.  

   Det är viktigt att vara medveten om hur man framställer sig själv i mötet med andra, menar 

ungdomarna, och de säger att de vet att första intrycket har stor betydelse. Att kunna anpassa 

sin identitet till olika sociala och kulturella situationer ser de som viktigt för att mötet ska leda 

till gemenskap. I individens interkulturella kompetens ingår det att kunna delta i olika sociala 

och kulturella sammanhang vilket är en viktig färdighet i dagens mångkulturella samhälle.  

   Genom att använda språket i det sociala samspelet utvecklar ungdomarna sina tankar och 

sin begreppsuppfattning. Att veta hur man ska bete sig mot andra är något som de menar att 

man lär sig i den sociala gemenskapen och det finns en medvetenhet om att språket kan göra 

att det uppstår missförstånd på grund av olika begreppsuppfattningar. Ordet är enligt 

Vygotskij (1999) under ständig förändring och därmed kan det tolkas olika av olika individer.  

   Språk från olika länder hördes på fritidsgården. Ungdomarna uppvisade på så vis, som vi 

tolkar det, respekt och tolerans mot varandras ursprung. Som Gustavsson (1996)  och Stier 

(2004; 2006) utrycker så är det i den sociala gemenskapen som människan får lära sig respekt 

och tolerans gentemot varandra samt utvecklas som individ. Dysthe (2003)  menar att 

lärandemiljön har betydelse för lärande och utveckling. Hon ser att kunskap sprids i den 

sociala gemenskapen. Fritidsgårdens anslag uppmanar ungdomarna till ett demokratiskt 

samspel i form av skyldigheter och rättigheter. På fritidsgården finns även regler och rutiner 

till ungdomarna kring aktiviteterna. I detta sammanhang sker en förmedling av kunskap till 

ungdomarna som de sedan tillämpar i en praxisgemenskap. Budskapen, rutinerna och reglerna 

gäller för alla i demokratisk anda. Säljö (2005) skriver att symboler hjälper individen att tolka, 

ta ställning, fatta beslut och agera. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv framträder i vårt 

resultat att det finns en medvetenhet hos ungdomarna om värdegrunders betydelse i både 
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yttrande, handling och tavlor. Dels säger de att respekt är viktigt, dels har vi observerat att de 

följer regler och att de har en tillit till varandra. Ungdomars medvetenhet kan kopplas till att 

det från den yttre miljön medieras budskap och enligt Vygotskij (1999) är den yttre 

stimulansen en förutsättning för att individen skall tillägna sig ny kunskap och kunna 

förmedla den till sin omgivning. 

Faktorer som möjliggör utveckling  

Resultatet visar på att ungdomarna ser på fritidsledare med stor respekt och tillit samt att de 

känner att de är respekterade av fritidsledarna.  Det finns ett ömsesidigt utbyte av kunskap, 

vilket gör att ungdomarna känner sig betydelsefulla genom att de blir sedda och hörda av 

fritidsledarna.  I ungdomarnas identitetsutveckling är det av stor betydelse att få vara någon 

och känna tillhörighet (Lalander och Johansson, 2007).  

   Fritidsledarna skapar en känsla av trygghet vilket gör att ungdomarna inte behöver hävda 

sig mot omgivning.  De upplever att de är på samma våglängd som fritidsledarna. Det gynnar 

ungdomarnas möjlighet till att våga vara öppna och ärliga. Vi ser att ungdomars nyfikenhet, 

att intresse för omgivningen främjar öppenheten och utveckling av en interkulturell 

kompetens. Lärande växer, menar Dysthe (2003), i en miljö där ungdomarna känner sig 

trygga och betydelsefulla. Öppenhet är en viktig faktor i utvecklingen av interkulturell 

kompetens. Vågar ungdomarna delge sina erfarenheter och åsikter till sin omgivning medför 

det att ett utbyte av kunskap sker. Ungdomarna utbytte begrepp och erfarenheter med 

varandra och det är enligt ett sociokulturellt perspektiv i utbytet av erfarenheter som 

människan utvecklar sina tankar och kreativitet. Kunskapen växer mellan ungdomarna och de 

kan därmed skapa en möjlighet för varandras lärande och utveckling. 

   Fritidsledarnas inställning och agerande vid konflikter skapar tydlighet i vad som är 

accepterat. Deras inställning ger också signaler till ungdomarna att agera i tid om något är fel. 

Att fritidsledarna också alltid visar enighet i konfliktsituationer skapar förutsättningar för 

lärande. Den inställning, tydlighet och enighet som fritidsledarna har, när det gäller regler och 

rutiner, möjliggör det som Säljö (2005) och Dysthe (2003) kallar en praxisgemenskap.  

   Fritidsgården ger en möjlighet till många olika aktiviteter där alla får delta och där allt 

deltagande är frivilligt. Att i praxisgemenskapen få utveckla sina intressen, men också ta del i 

andras intressen ger ungdomarna en möjlighet att lära sig av varandra. Ungdomarna ser mötet 

mellan människor som något positivt och de ser fritidsgården som mötesplats där man träffar 

både nya och gamla vänner och varje bekantskap är intressant. Detta är den sociala 

gemenskapen och utbytet av erfarenheter som främjar individens lärande och utveckling.  
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   Ett av de medierande redskap som finns på fritidsgården och som utgör en möjlighet för 

utveckling av interkulturell kompetens är världskartan. Den skapar kommunikation, 

förståelse, kunskap, nyfikenhet, insikt om andra människor och deras härkomst. Musiken och 

musikinstrumenten är också medierande artefakter som i en gemenskap kan bygga kulturella 

broar. Ytterligare medierande artefakter är de spel som är relaterade till geografi, språk och 

samarbete. Säljö (2005) är tydlig med att påpeka artefakternas betydelse för att tillägna sig ny 

kunskap och skapa praxisgemenskap. Det är viktigt att utveckla en gemensam förståelse för 

språket, symbolen, redskapet som ingår i den aktuella situationen för att främja ett lärande.    

Sammanfattning 

Tolkningen har lett oss till en ökad förståelse och insikt om ungdomars lärande och utveckling 

på en fritidsgård (figur 2). Med figur 1 ville vi visa hur demokratiska värdegrunder och 

interkulturell kompetens samspelar. Med figur 2 vill vi tydliggöra de faktorer, som på 

fritidsgården möjliggör utveckling av interkulturell kompetens hos ungdomar. På 

fritidsgården finns det en medvetenhet om demokratiska värdegrunders betydelse. Den 

framträder i ord och handling. Det visar sig genom uttalanden om fördomars villkor, vikten av 

ömsesidig respekt och språkets betydelse samt genom tillitsfulla och respektfulla handlingar.  

 

 
Figur 2. Samspelet mellan demokratiska värdegrunder och interkulturell kompetens. 
 
 

28 
 



Det finns många faktorer som möjliggör ungdomars lärande och utveckling av interkulturell 

kompetens. Fritidsledarna har stor betydelse. De skapar tillsammans med ungdomarna en 

gemenskap på fritidsgården. Ungdomarna har med andra ord tillägnat sig fritidsgården 

praxisgemenskap. Den främjar ungdomars identitets- och kunskapsutveckling, både som 

grupp och som individ. På fritidsgården samspelar aktiviteter, regler, fritidsledare, ungdomar 

och kommunikation mellan dem. Genom språket, i aktiviteter och tillsammans med andra 

skapar människan system för identiteter, relationer, värderingar och normer.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Vi ser att det finns förutsättningar för ungdomar att utveckla sin identitet, att tillägna sig 

kunskap och interkulturell kompetens på en fritidsgård. En bra lärandemiljö betyder att 

individen har känslan av samhörighet, gemenskap och trygghet. En sådan miljö kan skapa 

förutsättningar för individen att känna motivation med en positiv känsla inför lärande. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv är lärande och utveckling situerat. Vad finns det då på den 

specifika fritidsgård som är framträdande för ungdomars lärande och utveckling av 

interkulturell kompetens? 

   Fritidsledarna har nolltolerans vad det gäller respektlöshet gentemot varandra på 

fritidsgården. Att direkt ingripa, att aldrig tolerera respektlöshet blir en förutsättning för att 

ungdomarna ska kunna utveckla interkulturell kompetens men även för att de ska bli 

medvetna om demokratiska värdegrunders betydelse i en praxisgemenskap.  

   En viktig aspekt att belysa i allt mänskligt samspel är gemensam förståelse av språk, 

symboler, artefakter och begrepp. Detta ökar känslan av samhörighet och på så vis minskar 

känslan av utanförskap. Det är också viktigt att skapa förståelse för hur lätt det är att 

människor känner sig utanför även i en praxisgemenskap. En viktig kompetens är att kunna se 

världen från någon annans perspektiv och att vara ödmjuk inför sin egen förträfflighet.  

   Vi menar att det finns förutsättningar på en fritidsgård för ungdomar att utveckla identitet, 

kunskap och förståelse om värdegrunders betydelse. De har en medvetenhet i både ord och 

handling. Vi ser att ungdomarna har potential för att kunna vara bra representanter och goda 

förebilder ute i samhället. Denna studie skulle kunna vara av intresse för de som arbetar med 

ungdomar inom olika fritidsverksamheter och på förvaltningar med anknytning till ungdomar 

eftersom studien borde kunna bidra till en ökad förståelse för fritidsgården som samhällelig 

resurs. 
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Metoddiskussion 

Även om en etnografisk studie i princip innebär att man som forskare ska bli en del av en 

kultur, vilket så klart kräver forskning över lång tid, kan vi ändå tycka att vårt val att influeras 

av etnografins principer är relevanta och giltiga.  Resultatet skulle kanske ha fått ett större 

djup om vi hade genomfört observationer under längre period, flera gruppintervjuer och hade 

kompletterat med enskilda intervjuer med några ungdomar eller med fritidsledarna.   

Förslag på fortsatt forskning och nya frågeställningar 

Under studiens gång har nya tankar och funderingar utvecklats. De frågeställningar som vi ser 

som intressanta och relevanta och som kan leda fram till ny forskningsarbeten är: 

• Hur ser fritidsledarna på sin egen roll som möjliggörare för ungdomars lärande och 

utveckling? 

• Hur ser samarbetet ut mellan skolorna och fritidverksamheter för lärande och 

utveckling av demokratiska värdegrunder och interkulturell kompetens? 

• Hur kan man finna balans mellan lust och tvång i ungdomars lärande och utveckling? 

• Hur påverkas individens lärande och utveckling av frivillighet, miljö, metod och 

tempo? 

Avslutning 

De mjuka värdena som respekt, tillit och tolerans är betydelsefulla i den sociala gemenskapen 

och vi väljer att avsluta med Dalai Lamas (1998, s. 61) ord: ”När vi kombinerar ett varmt 

hjärta med kunskap och insikt kan vi lära oss respektera andras synpunkter och rättigheter. 

Detta bildar grundvalen för en försonlig anda som kan övervinna aggression och lösa våra 

konflikter.”  Vi ser att fritidsgården som verksamhet samt ungdomarna och fritidsledarna som 

aktörer agerar utifrån de mjuka värdena där kunskap och insikt utvecklas i gemenskapen. 
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Bilaga 1. Information till enhetschef och personal på fritidsgården 
 
Hej!  
Vi ser fram emot att göra vår studie på fritidsgården. 
Enligt överenskommelse så sänder vi över vårt syfte och några tankar runt hur vi avser att 
genomföra studien. Vi ser fritidsgården som en lärandemiljö där ungdomar utvecklas i den 
sociala gemenskapen.  Samhället är i dag mångkulturellt och det finns individer med olika 
sociala och kulturella bakgrunder.  I det interkulturella mötet finns ett behov av förståelse för 
skillnader. Vi ser att mycket av denna förståelse bottnar i värdegrunder, där ömsesidig respekt 
samt de rättigheter och skyldigheter som vi har mot varandra är betydelsefull. 
Med utgångsläge i ovanstående avser vi att nå vårt syfte genom observationer vid 2 -3 
tillfällen och en gruppintervju med 5-7 stycken ungdomar. Vid behov vill vi gärna 
komplettera med en eller två enskilda intervjuer. 
Syftet är att få insikt i och kunskap om hur ungdomar ser på värdegrunders betydelse i den 
sociala gemenskapen. 

Vårt intresseområde kretsar kring dessa frågeställningar. 

• Hur upplever ungdomar sitt lärande i mötet med andra människor? 
• Vilken medvetenhet finns hos ungdomar om kulturers påverkan på grundläggande 

värderingar? 
• Vad har kommunikationen mellan människor för betydelse för en ökad gemenskap 

och för ungdomars grundläggande värderingar? 
• Vilka moraliska och demokratiska handlingar kan ses hos ungdomar i en social 

interaktion? 

Etiskt ställningstagande: 
Allt deltagande sker frivilligt och med garanterad anonymitet.  
Deltagaren kan när som under studien avbryta sitt deltagande. 
Allt insamlat material är konfidentiellt och kommer endast att användas i studiesyfte. 
 
Med vänliga hälsningar  
Eva Fredriksson 0708-28 63 40 
Christel Svensson 0706-90 04 01 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Att tänka på inledningsvis vid Intervjutillfället 
 
Detta är den tänkta ordningsföljden som inleder vår intervju med ungdomarna.  
 

• Önskemål om tillåtelse att få banda. Efter godkännande börjar vi banda. 
• Personlig presentation av oss.  
• Etiska ställningstaganden är, att allt deltagande är frivilligt och att det är möjligt att 

avbryta när man vill. Allt sker på ungdomarnas villkor utan ställda krav från vår sida.  
Allt deltagande är anonymt och materialet är endast till denna studie. 

• Tydliga med att poängtera att det inte finns rätt och fel svar bara olika åsikter. De ska 
känna sig behövda som en resurs då vi behöver dem mer än de behöver oss.  

 
 
 
Vad möjliggör utveckling och lärande på fritidsgården? 
 

1. Aktiviteter 
Frågor:  
Varför går du till fritidsgården? 
Vad anser du att du får för kunskap som du har användning av i livet, 
livskunskap? 
Finns det något som du lära dig här som du inte kan använda i livet för övrigt? 

 
2. Social gemenskap 

Frågor: 
Hur viktigt är det med vänskap/gemenskap, varför? 
Lär ni er av varandra? Vad? Berätta, beskriv. 
Lär ni er av fritidsledarna? Vad? Berätta, beskriv. 
Har du fått några nyvänner här? Någon som du kanske inte skulle träffa annars? 
Vad är en vän? Nyckelord. 
 

3. Meningsbärande symboler 
Frågor: 
Är det viktigt är det med språk och utseende, varför och vad? 
Kläder, frisyr, stil och ord (tycke och smak) 
Finns det en nyfikenhet runt annorlunda stilar? Frågar du då? 
Är det viktigt att vara unik? Ett eget jag? 
Hur är/blir man unik? 
 

4. Bemötande 
Frågor: 
Om det kommer någon som du inte har träffat innan, hur agerar du då? 
Hälsar, frågar? 
Hur anser du att du blir bemött när du kommer till fritidsgården? 
Hur ser ni på fritidsledarnas roll? 
Framtidsvision 
Om du får önska, Hur skulle din framtida drömfritidsgård se ut? 
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