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Abstract
Syftet med denna studie är att skildra hur ungdomar ser på sin delaktighet i en främjande och
förebyggande verksamhet, Mötesplats Gnistan i Malmö. Utifrån ett insider-perspektiv
undersöker verksamhetsledaren mötesplatsens betydelse och funktion för ungdomars
utveckling. Det empiriska materialet är retrospektivt och består av skriftliga livsberättelser.
Materialet tolkas och analyseras utifrån Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologi och relevant
forskning. Centralt för denna studie är hur individ och miljö samspelar i konstruktionen av
ungdomarnas

upplevelser

av

Mötesplatsen.

Resultatet

visar

att

möjligheter

till

relationsbyggande och påverkan på miljön är av betydelse för ungdomarnas positiva
upplevelser av Mötesplatsen.

Nyckelord: ungdomar, utvecklingsekologi, miljö, relationer, system

The purpose of this study is to describe how youth view their participation in a fostering and
preventive recreational center, Meeting-place Gnistan in Malmoe. From an insiderperspective the organizational leader investigates the meaning and function of the meetingplace for youth development. The empirical material is retrospective and consists of written
life stories. It is interpreted and analyzed using Urie Bronfenbrenners developmental ecology
and relevant research. Crucial for this study is how the individual and his/her environment
interact in the construction of experiences of the meeting-place. The findings show that
opportunities to build relations and affect the environment are of importance for youth’s
positive experiences of the Meeting-place.

Key words: youth, developmental ecology, environment, relations, system
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1. Inledning
I Ungdomsstyrelsens rapport (2007:13) framgår att fritid är en viktig del av ungdomars liv. På
sin fritid kan ungdomar prova på nya färdigheter och utmanas i nya aktiviteter, de kan fly
undan vardagstristess i social samvaro eller ”bara vara”. Fritiden kan användas till både lek
och lärande. På olika sätt blir fritiden en ”mellanarena” för en period av identitetskonstruktion
innan inträdet till vuxenlivet. (ibid. 12)

Jag har i tjugo år sett ungdomar använda sin fritid på varierande vis på Mötesplats Gnistan, en
verksamhet jag startade i slutet på 90-talet i eko-staden Augustenborg i Malmö. Deltagarna i
verksamheten gör Gnistan till ett mikro-kosmos av Malmö, där människor av blandade åldrar,
nationaliteter och intressen interagerar. Som verksamhetsledare inom ett otacksamt yrke är jag
van vid att höra när det går dåligt. Under min utbildning som förskollärare har den tilldelade
forskningen fokuserat i hög grad på de negativa aspekterna av en barndom spenderad på
fritidsgårdar eller på mötesplatser. Nikolaus Koutakis (Ungdomsstyrelsen 2008:2) påpekar
instämmande att det inte finns särskilt mycket forskning om gynnsamma förhållanden på
mötesplatser (ibid.80-81). Forskningen har så att säga stått i diskrepans till den glädje och
utveckling jag sett bland ungdomarna på Gnistan. Med denna studie ämnar jag fylla ett
tomrum i den intellektuella miljön och undersöka hur samspelet mellan individ och miljö kan
möjliggöra en positiv och hållbar utveckling. Vilka faktorer är av betydelse för ungdomarna
och hur ser de på sin tid i Gnistan? Vad minns de, och vad är det som har betytt någonting?
Hur ser de på relationen mellan sig själva och sin omgivning? Genom att låta deltagare från
Gnistan komma till tals hoppas jag belysa vilka faktorer som avgör och bidrar till en
meningsfull fritid.

Uppsatsen har liksom Gnistan ett ekologiskt perspektiv. Empirin analyseras utifrån rådande
forskning

om

mötesplatsers

betydelse

och

funktion

samt

Urie

Bronfenbrenners

utvecklingsekologiska modell (1979). Hans teorier utgår från ett systemperspektiv där
människan agerar i olika nivåer i samhället. I varje del är människan och miljön medskapande
av varandra. Studien visar att just möjligheterna till att vara delaktig i en miljö som tillåter att
individer påverkas och är med och påverkar den är särskilt viktig för deltagarna. I samspelet
mellan individ och miljö fyller relationer och tillfällen till relationsbyggande en viktig roll för
deltagarna.
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1.1

Disposition

I detta avsnitt beskrivs uppsatsens upplägg. För att möjliggöra en förståelse för uppsatsens
syfte berättar jag först om Mötesplats Gnistans bakgrund och pedagogik. Därefter följer
syfte och frågeställningar. Litteraturgenomgången belyser mötesplatsers funktion i
ungdomars liv och kommer liksom efterföljande teoridelen anknytas till empirin.
Forskningsöversikten är indelad i svensk respektive internationell forskning. I teoridelen
beskrivs Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska ramverk. Hans olika systemnivåer
används som verktyg i förståelsen av ungdomars relation till mötesplatsens miljö.
Teoriavsnittet följs av en metoddel. Här beskriver jag uppsatsens kvalitativa ansats och
hermeneutiska perspektiv. Empiritolkning och tillvägagångssätt för datainsamling
beskrivs. Livsberättelsen som metod diskuteras och forskarens roll i studien
dekonstrueras. I uppsatsens sjunde del återfinns resultatet som är indelat i fyra avsnitt. De
första två delarna är ordnade tematiskt och relateras till rådande forskning. Efterföljande
två avsnitt följer empirin på djupet och analyserar livsberättelserna utifrån
Bronfenbrenners mest utvecklade teorier. Avslutningsvis sammanfattas resultatet i
slutsatsen. Här diskuteras resultatet i anknytning till tidigare forskning och visar på hur
Mötespats Gnistan kan förstås i ett bredare sammanhang av mötesplatsers betydelse för
ungdomar generellt.
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2. Bakgrund
Som bakgrund till förståelsen av informanternas upplevelser av Gnistan redogör jag i det här
kapitlet om Gnistan ur ett kronologiskt perspektiv, hur Gnistan startades och varför. Jag
beskriver Gnistan som en mötesplats och slutligen redogörs för viktiga inslag i Gnistans
inkluderande pedagogik.

2.1

Gnistans början och utveckling

Gnistan är en mötesplats för barn och ungdomar som startades 1997 när jag och min familj
flyttade till Augustenborg. Genom samtal med boende i området framkom det att det fanns ett
behov av aktiviteter för barn och ungdomar på obekväma arbetstider (ob-tid). Behovet var
påtagligt då många föräldrar var utanför arbetsmarknaden. Enligt Skollagen har barn rätt till
förskola och fritids i den mån föräldrar har arbete. (Kapitel 8 paragraf 5) Dessa barn hamnade
således utanför skollagen. Föräldrar till barnen i närområdet behövde tid till kvällsstudier och
arbete och barnen behövde någonstans att mötas och aktiveras. Gnistan förverkligades som
idé som svar på ett behov. Det handlade, och handlar än idag, om en mötesplats som finns för
de föräldrar och barn som antingen är utanför arbetsmarknaden eller som jobbar på udda tider.
Namnet Gnistan skapades som en förkortning för ”Gör Något I Stan”. Gnistan arbetar enligt
Kommunallagen som säger att kommuner ska behandla sina medlemmar lika (kapitel 2
paragraf 2).

De första två åren fanns Gnistan på Augustenborgsgatan 8 i en källarlokal med finansiering
från MKB som genom åren fortsatt sponsra Gnistans lokal. Dessa två år bedrev jag Gnistan
genom ideellt arbete på min fritid, utöver ordinarie arbetstid. Det ideella arbetet pågick fram
till 1999 utifrån kursen ”Rötter & Vingar” på Malmö Högskola. Kursen gick ut på att man
skulle förbereda tonåringar och tonårsföräldrar för ”rötter och vingar”. Med andra ord var
målet att tonårsföräldrar och deras barn skulle utvecklas med frihet under ansvar. Praktiskt
gick kursen ut på att samarbeta och samordna möten mellan olika grupper och åldrar i form av
aktiviteter, utflykter och dialog. Efter varje gruppdialog var det återreflektion på Högskolan
där kursdeltagare gav varandra feedback. Feedbacken implementerade jag in i nästa moment
för Gnistans utveckling. Mestadels handlade de ideella åren om hur jag skulle jobba med
föräldrar i föräldragruppen och tonåringar i tonårsgruppen.
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Gnistan fick projektpengar och startades som en fritidsverksamhet 1999 för barn mellan 6-14
år i egna lokaler i Unga Örnars regi. Unga Örnar är då som nu en arbetarrörelsens
organisation som demokratiskt arbetar för att barn ska ha rätt till en meningsfull fritid och
som även skapar möjligheter för medlemmar att ta sig in i föreningslivet. Gnistan har
successivt

byggts

upp

och

utvecklats

med

stöd

av

bland

annat

EU-projektet

storstadssatsningen och (SÖM) Sydöstra Malmö, Fosie Stadsdelsförvaltning (dagens Söder)
och MKB. Syftet bakom idén var att erbjuda barn och unga en mötesplats på kvällarna, vilket
skulle ge deras föräldrar tid att studera och söka jobb. Dåvarande Fosie Stadsdelsförvaltning
uppmärksammade konceptet Gnistan och verksamheten permanentades för att falla under
kommunal regi 2003. Söder tog ansvar för drift och ekonomi efter att Unga Örnar inte längre
hade ekonomiska möjligheter att fortsätta driva Gnistan.

Gnistan har sedan kommunen tog över verksamheten haft olika organisatoriska tillhörigheter.
Fram till 2011 låg Gnistan under Individ-och Familjeomsorg (fritid och kultur). 2011 blev
Gnistan en del av Fosies barn-och ungdomsverksamhet under Augustenborgsskolans regi.
Efter bildandet av stadsområdesnämnder och grundskolenämnder 2013 skiljde sig Gnistan
från Augustenborgsskolan för att nu tillhöra Stadsområdesnämnd Söder, avdelning för
områdesutveckling.

År 2012 fattades politiskt beslut av dåvarande Fosie Stadsdelsnämnd att Gnistans
verksamhetsform ska få den formella verksamhetsformen mötesplats och vara tillgänglig och
gratis för alla barn i Malmö stad. Gnistan hade tidigare varit en öppen fritidsverksamhet men
eftersom en sådan verksamhet enligt Skollagen enbart får rikta sig till barn i skolår 4-6
behövde man se över verksamhetsformen. Genom att fastställa att Gnistan är en mötesplats
och inte en öppen fritidsverksamhet har den inte behövt anpassas till de krav som Skollagen
ställer på den sortens verksamhet.

Politiker i Fosie stadsdelsnämnd beslutade om stadgar för Gnistans verksamhet. Stadgarna
fastställer bland annat att Gnistan skall rikta sig till barn mellan 6-14 år, delvis vara öppen
utanför ordinarie kommunala öppettider och ha öppet vardagar 14.00-20.30

samt på

sommarlovet alla vardagar 8.00-17.00. Vidare framgår av stadgarna att medlemskap är gratis,
att personalen ansvarar för barnen och att barnen får komma själva men måste hämtas av
närstående. Stadgarna ansågs vara nödvändiga för att tydliggöra målgrupp och uppdrag i
samband med övergången till verksamhetsform mötesplats.
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Gnistan har många olika samarbetspartners och regelbunden kontakt med området
Augustenborg i Malmö, städbolag, Augustenborgsskolan, Stadsområdesförvaltning Söder,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vuxenutbildning Malmö Stad, polisen, Malmö
Högskola och bosociala samordnare i Augustenborg. Aktörerna i Augustenborgsområdet är
nära samverkanspartners och där deltar Gnistan i evenemang som Augustenborgsdagen,
Öppet Hus på Augustenborgsskolan, äppeldagen och skräpplockardagar.
Bild 1. Gnistans samarbetspartners och arbetsområden.

F-kassa: Barn och
föräldrar
Arbetsförmedling:
Rehab och resultat

Polis

Malmö Högskola:
Sociala innovationer
och forskning

MKB:
Områdesutveckling
och resultat

Gnistan
Augustenborgsskolan:
samarbete och
resultat

Kaninhotellet:
Världskarta

Trädgården: Grön
Flagg

Föräldrar:
Vuxenutbildning
Malmö Stad,
Föräldraråd,
Föräldraförening

SoF Söder: Barn och
familj, stöd och
utveckling

Som verksamhetsledare har jag en central roll i planeringen och utförandet av dessa
evenemang. Samarbetet med Augustenborgsskolan innebär att jag närvarar vid skolråd och
föräldraträffar liksom samverkan med skolledningen. Tillsammans med MKB arbetar jag via
Gnistan

för

miljömässigt

och

psykosocialt

områdesutvecklande.

Kontakten

med

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har inneburit att Gnistan regelbundet tar emot
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praktikanter i samarbete med dessa myndigheter. Samarbetet med högskolan har bidragit till
praktikanttjänster för studerande socionomer, lärare och blivande barnskötare.

2.2 Om mötesplats Gnistan
Mötesplatsen Gnistan ligger mitt i Ekostaden Augustenborg med gröna ytor. Barn och
ungdomar kommer till Gnistan efter skolan då verksamheten är öppen från kl. 14.00–20.30
med upptagningsområde från hela Malmö.

Verksamheten är gratis men ett fikakort på 100kr ingår om föräldrar vill det, för 10kr/ måltid.
I ett obligatoriskt moment ingår endast ett underskrivet kontrakt med barn och föräldrar med
regler som måste följas om man vill vara med i verksamheten. En av reglerna är att det är
frivilligt att komma men barnen får inte gå hem förrän någon vuxen har ringt eller kommit för
hämtning. Att visa respekt och hänsyn för varandra är en annan. Daglig läxhjälp ingår samt
skapande, kompissamtal, utflykter och utomhusaktiviteter.
Själva inomhuslokalen består av ca 200 m2 och sex olika rum med två toaletter, ett förråd och
två ingångar. All inredning utgår från barnens och ungdomarnas önskemål. Väggarna pryds
av verk som barn och ungdomar själva skapat utifrån från olika temaarbeten och får samsas
med bilder från viktiga studiebesök från nästan hela Europa och Sverige. Dessa inkluderar
exempelvis Prinsessan Viktoria och Daniel, landshövdingen Göran Tunhammar och lokala
liksom internationella politiker. Stoltheten är störst för utmärkelserna Malmö Stads Miljöpris,
Grön Flagg, Fair Trade certifikat och World Habitat Award 2010 - pris för hållbart arbete.

Gnistan fick Grön Flagg 2010. Grön flagg certifikatet får man för aktivt och långsiktigt arbete
med hållbarhet. (www.hsr.se) Tanken är att barnen ska vara delaktiga i ett positivt
förändringsarbete. Närmiljö ska vara lärmiljö. Grön Flagg-arbete ingår i verksamhetsplanen
som en viktig del av hållbart arbete.

Utemiljön har stor betydelse för Gnistans profil med utomhuspedagogik. Där finns en stor
grön trädgård med odlingar och blomsterrabatter, en eldstad omringad med vinbärsbuskar för
matlagning utomhus och samlingar vid elden med sång och samtal. En stor damm med ankor
och fiskar får skugga av ett franskt kastanjeträd där barnen lär sig om dammens ekosystem.
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2.3

Gnistans pedagogik

För att förstå hur och varför informanterna tolkat verkligheten i Gnistan som de gjort behöver
vi veta vilka 1) aktiviteter, 2) roller och 3) relationer de har engagerat sig i.

1. Aktiviteter
Aktiviteterna i Gnistan består av:
-

skapande (allt kreativt arbete med pedagogiskt material)

-

bakning

-

dans/teater

-

kompissamtal

-

Kaninhotellet (utomhuspedagogik, sex och samlevnadundervisning, naturens
kretslopp, ekologisk odling)

-

sommarjobb

-

läxhjälp

Informanterna deltog själva i dessa processer, i allt från planering till resultat.

2. Roller
Barnens roll i Gnistan är framförallt ansvarstagande i olika former. Ansvarstagande är bara
möjligt om barnen får delta och påverka processer runtomkring de.

När vi skriver verksamhetsplan vävs barnens och föräldrarnas idéer och arbetsprojekt under
året in. Det börjar med en enkätundersökning där barn och föräldrar fyller i önskemål, föroch nackdelar med verksamheten och vilka nya behov Gnistan behöver möta.
Enkätundersökningen ligger till grund för den årliga verksamhetsplanen. På så sätt spelar
barnen dels en roll som planerare och inspiratörer – deras idéer blir till handlingar i en synlig
process.

Det var barnens uppgift att guida besökare och nya barn i och om Gnistans innehåll och
arbete. Barnen lär sig dels ansvar och vikten av att vara en del av verksamheten. När de
berättade om Gnistans regler för andra kunde de själva stå för reglerna och bidra till att de
förverkligades och följdes. Här spelar barnen en roll av värd – deras representation av Gnistan
är den som räknas.
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Varje inköp i verksamheten inkluderar barnen. Barnen bestämmer vad som prioriteras, vad
som behövs i Gnistan, vad man kan vara utan och vad man behöver. Hållbar utveckling har
tre komponenter: en ekonomisk, en ekologisk och en social del. När barnen är i Kaninotellet
provar de på en rad olika roller genom leken och i interaktionen med kaninerna. I rollen av
inköpare lär sig barnen att hålla en budget för förbrukningsmaterial och att ta ansvar för det
som finns i Gnistan och Kaninhotellet. I rollen som djurskötare lär sig barnen empatiska
förhållningssätt och naturens kretslopp. I rollen som bönder lär de sig om ekosystemet, om
samarbete och om varje enskild individs viktiga funktion för trädgården.

3. Relationer
Relationerna i Gnistan är baserade på en ömsesidighetsprincip. Relationer mellan barnen, mig
och föräldrarna präglar på så sätt Gnistans verksamet eftersom alla medlemmar också är
deltagare. När barnen agerar värdar och introducerar Gnistan för nya besökare eller barn
bygger de relationer både utanför och innanför Gnistans väggar.

2.4 Sammanfattning
I bakgrunden till föreliggande studie berättades hur Gnistan startades som svar på ett behov i
området Augustenborg och hur Gnistan samarbetar med olika organ och myndigheter för en
hållbar utveckling. Den materiella miljön inuti och runtomkring Gnistan som möjliggör dess
förebyggande och främjande utomhuspedagogik har beskrivits. Slutligen redogjordes för
själva pedagogikens innehåll utifrån de roller, aktiviteter och relationer barn och ungdomar
har möjlighet att delta i.
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3. Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal unga människor upplevde sin tid i Gnistan
som ungdomar och hur olika berättelser om en öppen verksamhet konstrueras i deras
livsberättelser. För att söka svar på dessa frågor kommer arbetet kretsa kring följande:

Hur konstrueras betydelsen av Gnistan i informanternas livsberättelser?
Hur har delaktigheten i Gnistan påverkat deras delaktighet i samhället enligt dem själva?
Vilken betydelse har Gnistans verksamhetsstruktur haft för deras upplevelser?
I vilken utsträckning och på vilket sätt beskriver informanterna relationen mellan individ och
miljö, mellan dem själva och Gnistan?

12

4. Litteraturgenomgång
Forskningsöversikten har växt fram efter långa tiders sökande och bläddrande på Malmö
Högskolas databas Libsearch. Jag förvånades tidigt i arbetet med litteraturen över hur lite
empiri det finns kring mötesplatser för ungdomar generellt, och forskning gjord på
mötesplatser ur ett inifrån-perspektiv specifikt. Nyutexaminerade studenter i pedagogik och
lärande visar dock ett positivt avbrott i denna trend. Jag utgick i mitt sökande från ord som:
mötesplatser, ungdomars fritidsaktiviteter, miljö och lärande, delaktighet, ungdomar och
upplevelser. Dessa ord sökte jag med isolerade och i olika kombinationer med varandra samt
deras motsvarighet på engelska (meeting places for youth, leisure/recreational activities,
environment, learning, adolescence och experience). Litteratur på svenska har varit i fokus då
mina kunskaper i engelska är grundläggande men bristfälliga. Mycket tid har gått åt till
översättning via översättningsprogram (se källor för hänvisning).

Forskningsöversikten delas in i två avsnitt om svensk och internationell forskning. Nedan
presenteras de artiklar som har relevans för min studie, artiklar som behandlar ungdomars
upplevelser av mötesplatser samt vilka faktorer som påverkar samspelet mellan individ och
miljö, både positivt och negativt. Relevant för studien är också hur detta samspel kan bidra till
en ökad upplevelse av positiv utveckling i en främjande och förebyggande öppen verksamhet.
Då många artiklar som handlade om fritidsgårdar till stor del var utländska kvantitativa
studier fick dessa falla bort. Bortfallet förklaras med platsbrist och grundläggande
språkkunskaper, och att Gnistan inte är en fritidsgård. En snabb översikt pekade på att många
behandlade samma

ämne som

på olika sätt

handlade om

hur o/strukturerade

fritidsverksamheter påverkar ungdomars utveckling och betyg, samt hur detta relateras till
anti/socialt beteende. Några av dessa valdes ändå med för att ge en nyanserad bild av
mötesplatsers funktion där både positiva och negativa egenskaper belyses.

4.1 Svensk forskning om mötesplatser
I en kvantitativ studie med titeln Leisure Activities and Adolescent Antisocial Behaviour: The
Role of Structure and Social Context (2000) ville Mahoney och Stattin, precis som titeln
antyder, undersöka hur strukturen och den sociala kontexten i ungdomars fritidsaktiviteter
relaterar till antisocialt beteende. 703 ungdomar i åldern 14, alla som gick i åttonde klass, i
Örebro samt deras föräldrar blev tillfrågade om sitt deltagande i samhällsförankrade
fritidsaktiviteter, kamrat-och vuxenrelationer och antisocialt beteende. (ibid.116-117)
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Resultatet visade att deltagande i väldigt strukturerade fritidsaktiviteter var länkat till mindre
antisocialt beteende, medan deltagande i aktiviteter med lite struktur (som fritidsgårdar) var
associerat med ett större uppvisande av antisocialt beteende. Generellt var resultaten lika för
båda könen, men kombinationen av deltagande i lågstrukturerade aktiviteter och frånvaron av
strukturerat deltagande var särskilt problematisk för pojkars antisociala beteende. (ibid.119)
Deltagare i lågstrukturerade verksamheter karaktäriserades av avvikande kamratrelationer,
dåliga föräldrarelationer och lite stöd från deras aktivitetsledare jämfört med ungdomar som
var engagerade i mer strukturerade verksamheter. (ibid.122-123)

En verksamhets planerade innehåll och den sociala miljön påverkar i hög grad ungdomars
beteendeutveckling. Studien visar att verksamheter som kan bistå ungdomar med positiva
relationer till vuxna och jämnåriga, lärande och utmanande aktiviteter i en miljö som upplevs
accepterande och öppen kommer också motverka utvecklingen av antisociala beteenden.
Likaså betyder det att de verksamheter som har hög struktur med kompetent personal skapar
sociala system med möjligheter till kompetens och utveckling i en lärande miljö. Författarna
undersöker inte om det är så att ungdomar som uppvisar antisociala beteenden söker sig till
lågstrukturerade aktiviteter men påpekar att olika sorters aktiviteter inte kunde kopplas till
varken strukturerade eller ostrukturerade aktiveteter. Den sociala strukturen spelade istället en
högre roll – det var istället viktigt vem man gjorde aktiviteterna med (ibid.123).

Ungdomsstyrelsen fick på uppdrag av den moderata regeringen 2008 genomföra projektet
”Förebyggande och Främjande Ungdomsverksamhet” som ett led i att nå ut till ungdomar i
socialt utsatta områden med målet att brygga det främjande och förebyggande arbetet.
Resultatet blev antologin Mötesplatser för Unga – Aktörerna, vägvalen och politiken
(Ungdomsstyrelsen 2008:2) Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som ”tar fram kunskap
om

ungas

levnadsvillkor

och

om

det

civila

samhällets

förutsättningar”.

(https://www.mucf.se/om-oss) Antologin är alltså skriven på uppdrag av dåvarande regering
med ett mål i syfte och måste läsas med detta i åtanke. Författarna skiljer sig åt i perspektiv
och tillvägagångssätt och kan efter genomgången läsning inte säga utgöra enhetlig partiskhet.
Antologin består till stora delar av kvalitativ forskning och bör betraktas valid vetenskap.
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Historiskt sett har uppdelningen mellan främjande och förebyggande verksamheter sett ut så
att mötesplatser som är förebyggande arbetar för att förhindra negativa risksituationer medan
de som är främjande arbetar för en positiv utveckling genom att stärka ungdomars resurser.
(ibid.8-9) Denna uppdelning visar sig i antologin vara en förenklad bild av de verksamheter
som finns i landet som i praktiken överskrider dessa gränser. Författarna hoppas med
antologin på så vis kunna bidra till en fortsatt diskussion om mötesplatsers funktion och roll i
samhället.
I det första kapitlet ”Främjande Mötesplatskulturer” diskuterar Torbjörn Forkby, forskare i
socialt arbete, vilket ansvar samhället har för ungdomars fritid. Detta gör han genom en
jämförande kvalitativ studie mellan två olika mötesplatser i Göteborg. I huvudsak söker han
svar på vad det är som kännetecknar de olika verksamhetskulturerna, vilka målgrupper som
söker sig dit samt vad det är som lockar dem.
I ljuset av den traditionella uppdelningen främjande/förebyggande ställer Forkby frågan; ”vad
är det som säger att en mötesplats verkligen kommer att uppfattas som ett ställe där ungdomar
blir tagna i anspråk, får utveckla sina talanger och bidra med sina resurser, och inte en
uppsamlingsplats för dem som samhället avvisat?” (2008:19) Studier har visat att det
ungdomar själva mest vill ha ut av sin fritid är ganska enkelt, de vill engagera sig i roliga
aktiviteter för både hjärna och hjärta som också bidrar till samhället. Historiskt sett har dock
perspektivet på ungdomars fritid under 1900-talet pendlat mellan kontroll/behandling eller
utveckling/frigörelse

med

kontrollperspektivet

som

det

mest

förhärskande.

Ett

problemsökande perspektiv ledde i det långa loppet till att man missade vilka resurser som ger
en positiv utveckling. Dessa främjande faktorer kan i ett längre perspektiv motverka
destruktiva förhållanden. Faran är enligt Forkby när kunskapsutvecklingen och det parallella
arbetet på marken fokuserar för mycket på antingen risk- eller friskfaktorer. För att enbart
fokusera på de positiva krafterna innebär också att ungdomar aldrig blir utmanade. Ett sätt att
stärka ungdomars utveckling är just att låta de möta och övervinna svårigheter. (ibid.19-21)
Spänningen som finns mellan dessa två perspektiv leder enligt Forkby till antaganden om att
man idag måste utgå från ett helhetsperspektiv som omfattar båda perspektiven.

I sin jämförande analys mellan mötesplats Meeths som ligger i centrum och Kulturatom som
ligger i förorten kommer Forkby fram till att det inte går att diskutera mötesplatser utifrån
”riskzonsproblematik” eftersom det inte går att koppla till de ungdomar som kommer till
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mötesplatserna. (ibid.36) Detta bekräftar också ”hålet” i Mahoney och Stattins studie (2000)
ovan om orsakssambandet mellan låg/högstrukturerade verksamheter och anti/socialt
beteende. Forkbys resultat visar också att det finns en stor spännvidd i vad en mötesplats kan
vara. Mål- och uppdragsformuleringar påverkar en verksamhets utveckling till viss del,
resurser i form av personal och lokal desto mer.

Skillnaden mellan mötesplatserna kan beskrivas i de olika kulturer som råder. Meeths kultur
med sin till största delen ”svenska” ungdomar beskriver Forkby som ”en mångkulturell arena”
eftersom gruppen var heterogen och präglades av de subkulturer som deltog i verksamheten.
Kulturatom kallar han för ”ett integrera(n)de sammanhang” med en dominerande
majoritetskultur i amerikansk tappning av innerstadskultur som ramade in deltagarna i något
gemensamt. Till den förra kom ungdomar för sitt intresses skull och för att söka likasinnade,
till den senare kom ungdomar för att dela sin identitet med andra, få den bekräftad och på så
sätt känna tillhörighet.

(ibid.36-37) Slutligen var det också tydligt för Forkby att båda

mötesplatser, trots olika projekt, målgrupper och verksamhetskultur, erbjöd ett alternativ till
utanförskap. Detta gör också att man måste se på utanförskap som ett fenomen som inte bara
berör ungdomar i riskzonen eller förortsområden men också de som på olika sätt osynliggörs i
samhället. Båda mötesplatser fungerar som salutogena (hälsofrämjande) centra för ungdomar
och arbetar utifrån en helhet som både förebygger och främjar. (ibid.41-42)
Nikolaus Koutakis för ett liknande argument i sitt bidrag ”Fritidsledaren är viktigast av allt”.
Han menar liksom Forkby att fritidsgårdsverksamheten inte måste vara ”antingen eller:
antingen öppen och fri eller främjande och förebyggande”. (ibid.74) Utifrån studier som gjorts
mellan fritidsgårdar och kriminalitet på Örebro Universitet ger han sitt perspektiv på
verksamhetsdesign, möjligheter och förbättringar.

I första hand diskuterar han rimliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet. Till en början
måste politikerna anse verksamheten meningsfull eftersom kommunen inte är ålagd att
ansvara för öppna fritidsverksamheter. Därför är det viktigt med en fritidsledare som kan
synliggöra det positiva i sin verksamhet. Förutom det kommunala stödet är det alltså
personalen som är viktigast. Personalen behöver ha adekvat utbildning och fritidsgården som
sin huvudsakliga arbetsuppgift. Ofta är fallet motsatsen, eftersom politiker skär ner på
kostnader i offentliga verksamheter är det snarare så att amatörer eller ”före detta stammisar”
på mötesplatserna sköter verksamheten. Koutakis menar att en verksamhet aldrig är bättre än
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de som utför den, ”personalen är A och O”. (ibid.78-79) Kontinuitet i verksamheten, såsom
öppettider, aktiviteter, regler osv är en annan faktor som bidrar till en förhöjd kvalitet.
Kontinuitet leder till trygghet och förväntan. Sedan är det också viktigt att relationsbyggandet
är första prioritet i alla verksamheter, för utan relationer gör verksamheten ingen reell
påverkan. Detta tar tid och bygger på ömsesidig respekt. Koutakis är dock noga med att
påpeka att ovanstående mest består av löst tyckande, då det inte finns särskilt mycket
forskning om gynnsamma förhållanden på mötesplatser. (ibid.80-81) Därför tar han upp två
teoribildningar som försöker förklara vilka förutsättningar som skapar goda villkor för barn
och ungdomar.

Teorin om social kontroll som utvecklades av Hirschi 1969 som ett led i att förstå varför de
flesta av oss följer rådande lagar och normer. En central term är anknytning med vilken menas
att man internaliserar samhällets regler och gör de till sina egna. Anknytning avgörs av fyra
faktorer: känslomässiga relationer, engagemang, deltagande och tilltro till de värden man
anknyter till. Ju större anknytning desto mindre sannolikhet att ungdomar ägnar sig åt
normbrytande beteenden. Känslomässiga relationer handlar om hur starka band individen har
till andra runt om kring sig. Engagemang handlar om hur mycket tid, energi och ansträngning
man ägnar åt olika aktiviteter i samhället. Om individer är väldigt engagerade i aktiviteter blir
de mindre benägna att riskera sin sociala position med normbrytande beteende. Deltagande
har att göra med hur mycket tid man investerar i aktiviteter. Tilltro handlar om individen har
respekt för den rådande moralen och ordningen. (ibid.81-82)

Den sociala utvecklingsmodellen från 1985 av Weiss och Hawkins utgår från att ovanstående
fyra faktorer inte är tillräckliga. De menar att sociala beteenden är inlärda och upprätthålls
genom belöning. Leder beteenden till konsekvenser kommer de att upphöra. Mönster lär man
sig från omgivningen från fyra olika källor: upplevda möjligheter att delta i aktiviteter med
andra människor, faktiskt deltagande, social kompetens och upplevelsen av belöning för
deltagande. (ibid.)

Båda teorier påpekar vikten av att alla barn och ungdomar har en bra förebild att anknyta till.
Om föräldrar av olika anledningar inte räcker till krävs en ställföreträdande förälder. (ibid.83)
Enligt studier från Örebro Universitet är ungdomar som är engagerade i strukturerade
aktiviteter minst benägna att uppvisa olika anpassningsproblem. Slutsatsen visade också att
besökare

på

öppna

fritidsgårdar

är

överrepresenterade
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bland

ungdomar

med

problembeteenden. Varför är det så, undrade forskarna. Hypotesen var tudelad. Antingen var
det inte en slumpmässig grupp som besöker fritidsgårdar utan oftast de som har en mera
problematisk bakgrund. Ett annat svar kan ha att göra med att unga socialiseras in i dessa
beteenden på gården. Socialisation är en livslång process där kunskaper, normer, värderingar,
attityder, handlingsmönster samt roller, överförs till oss. Genom den blir vi införlivade i den
sociala verklighet som råder i samhället. (Berggren 2008:142) En annan studie som sökte svar
på frågan fick som resultat att den första hypotesen stämde. Samtidigt fortsatte det kriminella
beteendet, vilket även stödjer den andra hypotesen. (Koutakis 2008:86-89)

Trots att sambanden generellt sett pekar på att delaktighet i fritidsgårdar är en bra grogrund
för negativ anpassning betonar Koutakis fritidsgårdens möjligheter för förebyggande
påverkan.(ibid.91)
Mia Hanström och Diana Petterson Svenneke skriver i sin artikel ”Det räcker inte att tänka
med hjärtat” om det främjande arbetet i öppna verksamheter. Artikeln är till stor del inspirerad
av Antonovskys hälsofrämjande perspektiv på god hälsa. De viktigaste faktorerna för god
hälsa är känslan av sammanhang (KASAM). För att kunna ha KASAM behöver vi vara
erfarna i att klara av stressituationer. Den egenskapen påverkas av hur vi upplever tillvaron,
om den känns hanterbar, begriplig och meningsfull. (ibid.103) I relation till fritidsgårdar och
mötesplatser lyfter författarna fram fritidsledarens roll som avgörande i skapandet av
KASAM. Liksom Koutakis (ovan) betonas fritidsledarens viktigaste uppdrag som ”byggandet
av bärande relationer”. (ibid) Här är det viktigt att ungdomar ses som medborgare och inte
som problem, vilket ett förebyggande synsätt förutsätter. Genom att arbeta främjande (utifrån
KASAM) kan fritidsledaren göra tillvaron mer begriplig. (ibid.105)

Utgångspunkten för arbetet måste vara de ungas önskemål och behov. Författarna frågar: vad
behövs för att sammanhang och gemenskap ska uppstå? Öppna verksamheter är viktiga arenor
för ungdomar då de kan få en chans att komma till tals och tillvarata sina resurser, vilket kan
bidra till att stärka både självkänsla och identitet. Hur vi använder vår fritid relateras till vår
identitet, framförallt den aktivitet vi ägnar oss mest åt. För de ungdomar som deltar i öppen
verksamhet är det därför extra viktigt att verksamheten ses som något positivt. (ibid.108)

För främjande verksamheter är det viktigt för ledaren att skapa trygghet och ett bra
mellanmänskligt klimat. Den vägledande modellen, som innebär att ledaren ger ett mer aktivt
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stöd i början och minskar stödet när behovet minskar, är en bra metod att använda i främjande
verksamheter då människor som möts av negativ förväntan ofta lever upp till den. Väntar man
sig dock att ungdomar tar ansvar så gör de också det. Ett av målen med främjande
verksamheter är alltså att ungdomar själva ska kunna skapa verksamheten, med ett aktivt stöd
från ledaren som inspiratör och byggare av bärande relationer. (ibid.112) Genom att inkludera
ungdomar som medborgare, inte problem, blir fritidsgården eller mötesplatsen en viktig del i
ett gott samhällsbygge. (ibid.118)
Journalisten Magnus Nordquist diskuterar i ”Platserna som lär för livet” hur lärande ser ut i
relation till mötesplatser och undrar hur lärandet som sker där ungdomar möts kan leda till
ökad delaktighet i samhället. (ibid.124) Utifrån samtal med personal på mötesplatser runt om i
Sverige ger han ett perspektiv på lärandet som upplevelsebaserat och platsbundet. På
Mixgården i Göteborg arbetar personalen utifrån ett områdesperspektiv genom möten med
ungdomar men också mellan ungdomar och vuxna och andra i området. Ungdomarnas sätt att
bygga bärande relationer genom att möta och lösa konflikter är något personalen anammat för
att utveckla relationerna på gården och skapa förtroende. De ser inte konflikter som problem
utan som en potentiell utveckling av relationer. Kommunikation är den röda tråden i
verksamheten, och handlar om allt ifrån konfliktlösning till kramar. Att bygga bärande
relationer handlar på Mixgården mycket om att bygga nära relationer. Anonymitet är
uteslutet. Lärandet blir på så vis inte individuellt utan ett kollektivt fenomen. (ibid.125-126)

När han besöker skateboardmötesplatsen Bryggeriet och Stapelbäddsparken i Malmö berättar
personalen hur synen på ungdomarna vänt från stereotypen att ungdomar är problematiska till
att bli en attraktionskraft för staden. Eftersom skateboardåkare traditionellt sett bryter mot hur
stadens offentliga rum ska användas ses deras beteende generellt som normbrytande och
störande för allmänheten. När skateboardfantaster och människor från olika delar av samhället
möttes över gränserna för olika grupper och generationer växte en lärande process fram som
gav upphov till två av de bästa anläggningarna i Europa. Ungdomarna blev entreprenörer
istället för problem. (ibid.128-130)

Nordquist placerar lärandet utanför de traditionella rummen i skolans värld. Problemet med
ett instrumentellt synsätt är att värdefullt lärande blir osynligt när ungdomar placeras in i
färdiga mallar där kunskap värderas utifrån ett bestämt mål och själva aktiviteten inte tillmäts
något värde i sig. Utifrån sina egna erfarenheter som människa och journalist med intresse för
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pedagogik och lärande menar Nordquist att lärandet är en dialog som sker i samspelet mellan
individ och omgivning som utvecklar den inre och yttre världen i en ömsesidig process. Han
betonar lärandet som framförallt ett deltagande. När ungdomar lär för att lära andra inom
formen av ett sorts lärlingskap upptas de i en gemenskap. När ungdomar kan något, blir de
något och har en tillhörighet. När denna tillhörighet till en grupp har positiva relationer till
andra viktiga grupper i samhället kan det vara en väg till ett ökat deltagande i samhället.
(ibid.134-135)
Björn Andersson som är forskare i socialt arbete vill med sin artikel ”Rum för kreativitet,
lärande och avkoppling” ge förslag på hur man kan synliggöra den öppna verksamhetens
relationsskapande arbete som annars ses som tyst kunskap. Detta relationsskapande är en sorts
social närhet och det som gör mötesplatser till en överlappning mellan en formellt organiserad
verksamhet och brukargruppens (ungdomarnas) egna informella sammanhang. I samtalet med
ungdomar framkommer hur sådana verksamheter blir en del av deras egna sociala strukturer
och offentliga liv. Detta sker när sammahang skapas som en överenskommelse mellan
ungdomar och ledare. (ibid.187-188)

Andersson applicerar ett rumsligt perspektiv på relationsbyggandet där han ser social
rumslighet i tre nivåer: materiellt, symboliskt och relationellt. Han menar att människors
uppträdanden och händelserna på en plats blir en del av den rumsliga upplevelsen. Rum är
fyllda med symboliska kvaliteter knutna till föremål, relationer och sammanhang. Särskilt
viktigt är kopplingen mellan rum och handling eftersom olika uppfattningar av rum skapar
olika sorters beteenden. Subjektivt minns vi rum på olika sätt och de blir då en del av vår
personliga historia. (ibid.191)

Rum att vara i och få sjunka in i socialitet med andra är det mest eftertraktade av ungdomar då
många är i en period av identitetskonstruktion och prövar sig själva. Att det finns hängställen
för ungdomar ger möjligheter till relationsbyggande och gränshandlingar – olika
”meningsförmedlande kommunikation”. (ibid.192) Förutom hängställen är mötesplatser och
fritidsgårdar

också

aktivitetscentrum

för

ungdomar.

Som

aktivitetscentrum

blir

fritidsverksamheten ett rum där ungdomar kan prova på nya saker som tidigare inte varit
möjligt. (ibid.194) Att mötesplatsen också är en fristad för många hänger ihop med att det
samtidigt erbjuder båda rummen ovan. Det kännetecknas som en möjligheternas plats där man
i likhet med aktiviteter också kan prova på att säga saker eller gå in i roller som annars inte
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varit möjliga. För deltagare som har trassliga familjerelationer blir mötesplatsen en kontrast i
förhållande till en jobbig hemsituation. (ibid.195) I samband med att mötesplatsen blir en
plats där man kan göra sin röst hörd är det också ett rum där man kan påverka och ha
inflytande. I den dagliga verksamheten är ungdomar med och påverkar i planeringsprocesser,
de lär sig att ge och ta ansvar och skapar tillsammans en vardaglig inflytandekultur. Sådana
kulturer fungerar bara om de genomsyrar hela verksamheten där ungdomarna känner att det är
tillåtet att delta och vara med så mycket som möjligt. Att det finns mångfald och kreativitet på
en mötesplats gynnar de kreativa processerna i olika rum. (ibid.196)

4.2 Internationell forskning om ungdomars fritidsaktiviteter
Författarna Trainor, Delfabbro, Anderson och Winefield ville i artikeln Leisure Activities and
Adolescent Psychological Wellbeing (2010) undersöka kopplingen mellan ungdomars
psykologiska välmående och deras deltagande i fritidsaktiviteter i allmänhet. Detta gav
upphov till en kvantitativ studie i Adelaide i södra Australien där 947 studenter från olika
områden i 15-16 års ålder fick svara på enkäter om sina personligheter och fritidsaktiviteter.
De svarade sedan på samma enkät en gång årligen i tio år. (ibid.175)

Överlag bekräftade studien tidigare forskning och menade att hur man använde sin fritid hade
tydliga effekter på välmående, akademiska prestationer och självkänsla. Dessa effekter är
dock komplexa, visar en rad studier. Författarna påpekar att sambandet mellan fritid och
psykologiskt välmående inte kan härledas till en orsak, utan beror snarare på slumpen. Fastän
deltagande i fritids kan leda till psykologiskt välmående är det möjligt att beteendet reflekterar
exempelvis personliga egenskaper som kontroll och motståndskraft. Författarna menar att
psykiskt välmående kan uppnås när personlighet och fritidsaktivitet överensstämmer.
(ibid.174)

Fritiden anses vara särskilt utvecklande för att den bidrar med möjligheter att utveckla nya
färdigheter, att forma nya relationer och nya identiteter. Eftersom fritidaktiviteten i sig
erbjuder en kontext vari en kan utveckla olika kompetenser som identitetskonstruktion lär
man sig både särskiljande och integration. Fritidsaktiviteter bidrar till självständighet och
utvecklingen av beslutsfattande färdigheter. Fritiden blir på många sätt en brygga mellan
barnlek och vuxenvärld. Ungdomar använder sin fritid till att fly, höja sitt humör eller finna
socialt stöd. Den upplevda tillgängligheten av socialt stöd spelar en kritisk roll i deltagarnas
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förmåga att hantera stress. (ibid.173-174) Resultatet visade bland annat att mållösa och
osociala fritidsaktiviteter har en negativ relation för välmående, medan social fritid och fysisk
aktivitet (med andra och ensam) utgör en positiv länk. (ibid.178)

En kvantitativ studie med titeln Youth Development in After-School Leisure Activities (2010)
av Wilson, Gottfredson, Cross, Rorie och Connell fokuserar på hur urvalet och valet av
fritidsaktiviteter påverkar ungdomars utveckling. De undersöker förhållandet mellan
individuella karaktärsegenskaper, aktivitetsdeltagande, utvecklande upplevelser och utfall.
447 elever i genomsnittåldern 12 i Mid-Atlantic i USA deltog. Då tidigare forskning generellt
handlat om vita, medelklass ungdomsgruppers fritidsaktiviteter valde forskarna denna gång att
inkludera till största delen svarta ungdomar med en jämn könsfördelning. Respondenterna
delgav demografisk information och genom YES 2.0 modellen mätte man sex dimensioner av
positiv utveckling (identitet, initiativ, grundläggande kompetenser, samarbete och sociala
förmågor, positiva relationer och vuxennätverk) och fyra dimensioner av negativ utveckling
(stress, negativa influenser, social exkludering och negativ gruppdynamik). De 66 frågorna
bad ungdomarna reflektera över hur de upplevde olika situationer. Forskarna genomförde
även två ungdomsenkäter med 167 frågor som eleverna fick svara på i början och slutet av
skolåret. (ibid.672-673)

Studien visar att ungdomars sociala förmåga, delaktighet och identitetsskapande gynnas av en
strukturerad fritidsaktivitet. Sociala aktiviteter ansågs vara mer gynnsamma än fysiska
aktiviteter som exempelvis fotboll eller basket då de senare inbjöd till mindre struktur och
vuxenstöd. De tidigare hade förmågan att minska stress och öka den sociala delaktigheten.
(ibid.680) Studien visade också att de fritidsaktiviteter som hade välkvalificerad personal och
synbart positivt känsloladdade miljöer hade också höga nivåer av ungdomars engagemang i
verksamheten. Samma mått för fritidskvalité överrenstämde med det självrapporterade nöjet.
Hög närvaro var å andra sidan inte en avgörande faktor i relation till faktorer som nöje,
uppskattning av personal eller deltagande i aktiviteter. Struktur, miljö, deltagande och
relationen mellan personal och ungdomar var avgörande faktorer i den påverkan aktiviteterna
hade på ungdomarna. (ibid.670-671)

Författarna Hirsch, Mekinda och Stawicki har i artikeln More than attendance: The
importance of After-School Program Quality (2010) genomfört en analys av en rad artiklar
som handlar om ungdomars deltagande i fritidsverksamheter med syftet att ta reda på vad som
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bidrar till en kvalitativ fritid för ungdomar. I deras redogörelse är den viktigaste punkten att
enbart närvaro i olika aktiviteter inte är tillräckligt för att säkra en positiv utgång eller effekt
för ungdomar.

Forskare antar ofta att närvaro är måttet på en verksamhets kvalitet, medan närvaron kanske
inte ens är frivillig. Därför är det viktigt att titta på vilka faktorer som bidrar till en kvalitativ
fritid. Författarna menar att engagemang och delaktighet är starkt relaterade till verksamheters
struktur och borde därför säga mer om en verksamhets kvalitet och ungdomars upplevelse i
samtliga miljöer. Även sådana utfall som social utveckling var kopplade till närvaro endast på
grund av hur mycket eller lite ungdomarna var delaktiga. Delaktighet var också kopplat till
positiva akademiska framsteg i matte och läsning oavsett hur närvaron såg ut. (ibid.448)

Studier visar att yngre barn behöver mer struktur och att ju äldre de blir behöver de kunna
utforska en större repertoar av möjligheter. Sammanfattningsvis är det inte närvaron som
avgör hur positivt en fritidsaktivitet kan påverka ungdomar utan snarare hur delaktiga de är i
verksamheten som bidrar till positiva effekter och gemenskap. (ibid.449)

I artikeln Association Between Interpersonal Relationships in Organized Leisure Activities
and Youth Adjustment (2008) utgår författarna Denault och Poulin från att ungdomars
utveckling i hög grad påverkas av mellanmänskliga relationer till signifikanta andra i olika
ekologiska nischer. I denna kvalitativa kanadensiska studie har författarna utgått från
Bronfenbrenners utvecklingsekologi och fokuserat på interpersonella relationer utvecklade i
kontexten av ungdomars deltagande i aktiviteter efter skolan. Fyra relationer har varit av
särskild betydelse: mammans involvering i aktiviteten, pappas involvering i aktiviteten, social
integration i aktivitetens kamratgrupp och stöd från aktivitetsledaren. (ibid.478)

Målet med studien var att undersöka associationerna mellan dessa mellanmänskliga relationer
och ungdomars anpassning och att ta reda på viktiga ledande faktorer i associationerna (såsom
kön, tidigare anpassningssvårigheter eller social klass). 115 familjer med ungdomar i 12 års
ålder från olika distrikt i Quebec deltog. 95 % var vita och fransktalande men etniskt
homogena. I grundskolan (i sexan) svarade eleverna på enkäter i klassrummen. Ett år senare
gjorde man en uppföljning och då fick sjuorna svara på enkäter i mindre grupper utanför
klassrummet. Lärare var inte med samtliga gånger. För föräldradata skickades enkäter hem.
(ibid.482)
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Resultatet av studien visade att familjens inkomst var positivt länkad till tidigare deltagande i
aktiviteten, pappas involvering i aktiviteten och akademiska framgångar. Tidigare deltagande
i aktiviteten var också positivt relaterat till mammas involvering i aktiviteten samt viljan att
fortsätta delta. Bland de mellanmänskliga relationerna var mammas och pappas engagemang i
aktiviteten positivt relaterade. Samtidigt var ungomars sociala integration i aktivitetens
kamratgrupp positivt länkat med stödet från aktivitetsledaren. Sammantaget är mammas och
pappas engagemang, social integration och ledarens stöd positivt kopplade till ungdomars
framhärdande i deltagandet. Pappas involvering tillsammans med stöd från fritidsledaren är
dock båda negativt kopplade till depressiva symtom. (ibid.488)

I studien framkommer att stödet från fritidsledaren är väldigt viktigt för ungdomars
socialisering och välmående då ungdomar internaliserar den positiva feedbacken de får från
fritidsledaren. Fritidsledaren fungerar som en förebild och hjälper ungdomar välja mer socialt
önskvärda kamratgrupper och hjälper till att förbättra ungdomens relation till föräldrarna.
Ungdomar som hade depressiva symptom som tolvåringar men som upplevde att de fick
mycket stöd från fritidsledaren hade mindre symptom när de var tretton. Detta visade sig
särskilt stämma för dem ungdomar som hade ett problematiskt förhållande till föräldrarna.
Ungdomar som hade sociala svårigheter, beteendeproblematik och/eller lägre skolprestationer
gynnas mest av strukturerade aktiviteter och en god relation till fritidsledaren. (ibid. 490-492,
495)

Akiva, Cortina, Eccles och Smith vill med sin kvantitativa studie Youth Belonging and
Cognitive Engagement in Organized Activities: A Large Scale Field Study (2013) förstå
ungdomars upplevelser av deltagande på fritidsgårdar – deras i-stunden psykologiska
uppfattning av den interaktiva miljön och aktiviteterna på fritidgården. 1160 ungdomar i
ungefär 11-12 års ålder från 66 olika fritidsgårdar i fyra olika stater i USA var med.
Strukturen och innehållet i fritidsgårdarna varierade. Författarna frågar vad det är som
karaktäriserar framgångsrika organiserade aktivititeter jämfört med dem som misslyckas?
(ibid.208)
När individen och miljön sammanstrålar i en positiv ”fit” (matchning) sker produktiv
delaktighet. Studien visar att inkluderande erfarenheter av delaktighet skapar känslor av
identifiering eller tillhörighet och en uppfattning av att uppgifter/aktiviteter är på en rimlig
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nivå för en utmaning. Om ungdomarna inte känner sig delaktiga kan de inte heller tillskansa
sig andra positiva egenskaper i den sociala kontexten. Tillhörighet anses vara av stor vikt för
ungdomars känslomässiga involvering. Det fungerar som en motivator för engagemang,
ansträngningar och prestationer. Författarna beskriver tillhörighet som drivkraften för
människor att känna att de passar in och är viktiga i en grupp. I relation till fritidsgårdar
beskrivs ofta tillhörighet som en känsla av ”hemma borta från hemmet”. (ibid.209)

I analysen består deltagande av olika komponenter: intensitet, längd, bredd och engagemang.
Genom att relatera delaktighetskomponenter över tid har man kunnat se att delaktighet leder
till positiva utgångar för ungdomar. Ungdomar för med sig ett demografiskt bagage i form av
bakgrund och socio-ekonomiska faktorer som påverkar interaktionen med miljön och
utgången. (ibid.)

Fritidsledarens roll och praxis är svår att bedöma. Vare fritidsledare måste förhandla mellan
olika strategier. I strukturerade aktiviteter som är frivilliga, som de oftast är på fritidsgården,
är det extra viktigt med fritidsledare som stöttar ungdomars kognitiva och socio-emotionella
upplevelser. Framförallt understryker författarna betydelsen av pedagogiskt utbildade
fritidsledare för att kunna möta den skiftande gruppen ungdomar som deltar i fritidsgårdar.
Personalens påverkan på engagemanget och känslan av tillhörighet bland ungdomar i
organiserade aktiviteter anses vara väsentlig. Förutom kompetent och ”varm” personal har
också en välkomnande miljö särskild betydelse för ungdomars engagemang samt kognitiva,
beteende -och akademiska utveckling. (ibid.210, 213-215)

De ungdomar som deltog oftare kände också mer gemenskap och var både kognitivt
engagerade och utmanade. Lärande miljöer var särskilt viktiga för den kognitiva utveckling
medan en välkomnande miljö och personal kunde förutsäga tillhörighet bland deltagarna.
(ibid.217) Positiva relationer mellan ungdomar och personal visade sig ha relevans för
ungdomars senare betyg och arbetsvanor. Välkomnande praxis är ett enkelt mått på hur
personalens beteenden såsom leenden eller vänliga ord påverkar känslan av tillhörighet och
gör stor skillnad bland de fritidsgårdar som upplevs som välkomnande i jämförelse med de
som inte gör det. (ibid.)
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En välkomnande miljö, kompetent och stöttande personal i kombination med utvecklande och
utmanande organiserade aktivititer är faktorer som tillsammans bidrar till en större känsla av
engagemang och gemenskap bland ungdomar.

4.3 Sammanfattning
Generellt pekar forskningen på att strukturerade fritidsaktiviteter leder till mindre antisocialt
beteende. Genom att bygga relationer i en öppen miljö som utmanar deltagarna kan positiv
utveckling främjas. Att endast arbeta främjande kan göra att ungdomar aldrig blir utmanade
och då växer de inte heller som individer. Mötesplatser måste arbeta både främjande och
förebyggande för alla deltagare för att fungera som salutogena centra.

En viktig komponent som samtliga studier tar upp är fritidsledarens roll i relationsbyggandet.
Genom att arbeta med anknytning kan fritidsledaren fungera som en positiv förebild i
socialiseringsprocessen då ungdomar internaliserar den feedback de får från personalen. Om
personalen lyckas skapa en känsla av sammanhang hos deltagarna kan gemenskapen växa.
När ungdomar utmanas via en vägledande modell infriar de positiva förväntningar. När de
kan något och gör något blir de också något. Självkänslan hos ungdomar växer samtidigt som
ett aktivt relationsbyggande skapar en tillhörighet till gruppen och verksamheten. Att bygga
bärande relationer genom att skapa KASAM, genom att utmana deltagarna och arbeta med
konfliktlösning skapar nära relationer som ger en bra grund för ett socialt lärande.

Det sociala lärandet är på olika sätt ett socialt deltagande, och vice versa. På detta sätt
fungerar mötesplatser som en överlappning mellan formellt och informellt lärande. I denna
upplevelsebaserade perspektiv på lärande är miljön en viktig faktor då sammanhang skapas
som en överenskommelse mellan ledare och deltagare. Utvecklingen främjas när individen
och miljön ”passar ihop”. I dessa fall visar studierna ovan att mötesplatser blir viktiga delar av
ungdomars egna sociala strukturer. När en positiv matchning mellan individ och miljö uppstår
sker en produktiv delaktighet. Miljön kommer då ofta att beskrivas som ett andra hem.

Fritiden fungerar som en brygga mellan barn och vuxen. På olika sätt gynnar kvalitativa och
strukturerade fritidsaktiviteter ungdomars utveckling genom att minska stress och öka sociala
och beslutsfattande förmågor. När ungdomar upplever tillhörighet till gruppen, ledaren och
miljön skapas en gemenskap som motverkar utanförskap.
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5. Teori: ett systemperspektiv

Systemtänkande utgår från att världen förstås utifrån helheter, relationer, funktioner,
sammanhang och mönster. Ett systemperspektiv är ekologiskt till sin natur eftersom det
betonar hur allt hänger ihop i kretslopp där delarna är beroende av varandra för att skapa en
helhet. Samspelet mellan formen (strukturen) och funktionen betonas, vilket också innebär en
ömsesidighet i relationen mellan individ och omvärld. (Öquist 2008:27-28) Eftersom Gnistan
genom

sina

olika

samarbetspartners

fyller

en

funktion

av

mellanhand

mellan

medlem/deltagare och samhället på både lokal och kommunal nivå blir ett systemperspektiv
oundvikligt i förståelsen av hur miljön på en mikro-nivå påverkar och påverkas av individens
deltagande i den. Gnistan utgör ett system i sig, där olika delar påverkar funktionen av
helheten.

Öqvist beskriver ett ömsesidigt beroende mellan individ, organisation och omvärlden. Han
menar att en individs beteende måste betraktas utifrån hela sammanhanget. Enligt Öqvist är
det ett grundläggande begrepp inom systemteorin att tänka i nivåer; individ, grupp- och
organisationsnivå. Vidare menar han att det inom alla system finns en hierarkisk uppbyggnad
vilket innebär att de högre överordnade nivåerna justerar verksamheter på lägre nivåer
(ibid.13). Eftersom ett systemteoretiskt perspektiv appliceras på en organisation innebär det
att verksamheten justeras på en kommunal nivå. I en mindre skala är det viktigt att fråga hur
mycket ungdomarna själva får påverka i den kontext de verkar, vad innebär det för de att delta
i Gnistan? Vad är betydelsen av en inkluderande pedagogik för dem inblandade? Dessa är
centrala frågor i uppsatsen och därför är det viktigt att bena ut begreppet inkludering för att
begripliggöra informanternas upplevelser i ett system som de har verkat i. I en mindre skala är
detta system Gnistan. Ur ett större perspektiv är det samhället de bor och lever i.

Enligt Nilholm (2006) blir individens inkludering möjlig om systemet anpassas till
individernas olikheter samt att den avgörande skillnaden mellan å ena sidan, inkludering, och
å andra sidan integrering, är att den förra innebär att helheten ska anpassas till delarnas
beskaffenhet, medan den senare innebär att delarna ska passa in i helheten som riktigt är
organiserad utifrån delarnas egenskaper (2006:14). Han menar att ett bättre ord att använda är
inkludering, då det i större utsträckning istället betecknar systemets anpassning till individen
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samt som integrationsbegrepp för ofta kopplas till att individen ska anpassas till systemet
(ibid. 15).

Karlsudd (2011) betonar att lärare och skolledare med sitt engagemang, hög kompetens,
resurser och bra lokaler, som han kallar för faktorer, kan underlätta för inkludering. Enligt
honom är integrering förutsättning för inkludering samt att inkludering är mycket mer än
integrering, eftersom inkludering handlar om ett förhållande där samtliga har och känner en
genomgripande delaktighet i verksamheten (2011:17).

5.1 Den utvecklingsekologiska modellen
Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell utgör det analytiska ramverk med vilket
jag utforskar och analyserar data som relaterar till informanters upplevelser av mötesplats
Gnistan. Tillsammans med tidigare forskning kommer Bronfenbrenners modell att användas
för att undersöka hur samspelet mellan deltagare i Gnistan och Gnistans miljö påverkar och
påverkas av ungdomarnas deltagande. Nedan presenteras Bronfenbrenners bakgrund till den
utvecklingsekologiska modellen och följs av en redogörelse för sagda teori. Modellens olika
nivåer beskrivs och följs av en motivering till varför resultatet kommer inkludera endast de
delar som är närmst individen. Avslutningsvis tar jag upp kritik mot teorin och motiverar valet
av utvecklingsekologi framför andra teorier med fokus på samhälle och individ.

Urie Bronfenbrenners presenterade sin utvecklingsekologi 1979 i boken The Ecology of
Human Development som en kritik mot dåtidens utvecklingsforskning. Det var svårt att få
någon uppfattning om barnets utveckling i dess naturliga miljö och vilka effekter olika sorters
miljöer har på barn. (Andersson 1986:17) Bronfenbrenner menar att en växande persons
beteende är en funktion av samspelet mellan individ och miljö. Med miljö avser
Bronfenbrenner krafter som finns utanför individen såsom föremål, handlingar och andra
personer liksom samhället. Det är inte endast de objektiva förhållandena som är viktiga i hans
modell utan även hur dessa upplevs av individerna i miljön. (1979:4,7)

Förutom att Bronfenbrenner presenterar ett nytt sätt att tänka kring miljö vill han med sitt
arbete förändra synen på utveckling. Bronfenbrenner definierar utveckling som en långvarig
förändring i sättet som en person uppfattar och hanterar sin omgivning. (1979:3) Med andra
ord definierar han utveckling som en persons växande uppfattning om den ekologiska miljön,
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hens relation till den och växande möjlighet att upptäcka, behålla eller förändra miljöns
egenskaper. (ibid.27) För att visa att utveckling har skett måste forskaren kunna säkerställa en
förändring i en persons föreställningar och/eller aktiviteter över tid och i andra närmiljöer.
(ibid.35) I definitionerna är ömsesidighet mellan individ och miljö utmärkande. Tillsammans
utgör de ett system, vilket också ordet ekologi innebär. (Andersson 1986: 18-20)

Bronfenbrenners utvecklingsekologi är en variant av systemteori där miljön omfattar
samhället som ett system bestående av olika nivåer som är beroende av varandra. I systemen
verkar individen som påverkar och påverkas av dem men i olika grad på de olika nivåerna.
Hur individen påverkar eller påverkas beror på hens position i systemet. Inkludering är i detta
sammanhang av generell vikt eftersom det har betydelse för individens sociala och
psykologiska utveckling och möjlighet till delaktighet och påverkan i de olika nivåerna.
Allmänt kan sägas att ju närmre individen är ett system desto större blir påverkan på individen
och dennes möjlighet till att påverka. Olika system finns i fem olika delar som han kallar;
mikrosystem, mesosystem, exosystem, makrosystem och chronosystem. I teorin ingår
dessutom en mängd hypoteser som är baserade på tolkningar av forskningsresultat.
(Bronfenbrenner, 1979)

5.2

Mikrosystem

Mikrosystem är den närmiljö individen eller den utvecklande personen befinner sig i med
familj, kompisar och skola. Bronfenbrenner beskriver mikrosystemet som ett mönster av den
utvecklande personens aktiviteter, roller och relationer i en given miljö med särskilda fysiska
och materiella drag. (1979:22). Roller är enligt Bronfenbrenners definition en samling
aktiviteter och relationer som förväntas av en person utifrån dens position i samhället, och av
andra i relation till den personen. (ibid.85) Roller definieras alltså av ens sociala position, den
är bestämd av parametrar såsom ålder, kön, släktskap och religion. Vilken roll en individ
innehar beror förutom aktivitetens kontext också på vilken relation den har till andra runt
omkring sig. Ömsesidighet, maktbalans och känslorelationer avgör rollens utformning. (ibid.)
En relation finns när en person i en närmiljö uppmärksammar eller deltar i en annan persons
aktivitet. (ibid.56)

Dyaden utgör den minsta kärnan i mikrosystemet och består av relationen mellan två
personer. I mikrosystemet finns det olika sorters dyader. När den utvecklande personen
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observationsdyaden övergår till gemensamma aktiviteter kallas detta för aktivitetsdyad. I sina
hypoteser om mikrosystemet betonar Bronfenbrenner vikten av att maktbalansen förskjuts i
riktning mot den utvecklande personen så att denne får chanser att ta egna initiativ och får
möjlighet att påverka och styra interaktionsprocessen i de aktiviteter, roller och relationer den
är aktiv i. (ibid.59)

I sina studier av daghems- och förskolevistelser betonar Bronfenbrenner genomgående vikten
av miljön. Den utvecklande potentialen förstärks när den fysiska och sociala miljön möjliggör
och motiverar barnet att engagera sig i mer komplexa moralaktiviteter, ömsesidiga
interaktionsmönster och primära dyadrelationer med andra i närmiljön. (ibid.163). Ju mer
komplexa och varierade aktiviteterna är som personen engagerar sig i desto större är graden
av utveckling. Möjligheter att stimulera barns utveckling beror i stor utsträckning på i vilken
grad vuxna skapar och bibehåller tillfällen för barnen att engagera sig i en variation av
successivt mer komplexa moralaktiviteter och interpersonella strukturer. Dessa bör motsvara
barnets tilltagande förmåga och tillåta det att introducera egna innovationer. (Bronfenbrenner
1979:204) Att den utvecklande personen hyser positiva känslor eller har ”långvarig
emotionell bindning” till den vuxne är av stor betydelse då det underlättar inlärningen och
utvecklingen under förutsättning att den vuxne gradvis skjuter ifrån sig makten till förmån för
den utvecklande personen. Relationen till den externa dyaden, eller tredje parten, måste
rymma positiva känslor. (ibid.60)

Den utvecklande personen behöver, förutom att engagera sig i komplexa och varierande
aktiviteter och inkludera fler människor i dyadrelationer, också placeras i roller för att öka
potentialen i utvecklingen. Detta blir tydligt i hypoteserna 9-14. Här beskriver Bronfenbrenner
hur roller har en förmåga att få den utvecklande personen att utveckla perceptioner och
relationsmönster som förväntar sig av personen. Beroende på om rollen förväntas framkalla
samarbete eller konkurrens kommer också beteendet att följa rollens förväntningar.
Människor infriar med andra ord förväntningar när de iklär sig roller. Därför är det viktigt att
interaktionerna i närmiljön är av varierande roller och deltagande. Roller gör att personen blir
engagerad i ett ömsesidigt deltagande som höjer hens utvecklande potential. (ibid.92-104)

Närmiljön är integrerad med andra delar och individen är medskapande av närmiljön. Under
barnets utveckling kommer det att ingå i fler och fler mikrosystem samtidigt. När barnet blir
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äldre blir komponenter som grannskapet och arbetsplatsen också delar av systemet. Hur
relationerna mellan de olika systemen utvecklas får olika konsekvenser för barnet. Hur barnet
konstruerar sin verklighet kan bara tolkas utifrån de 1) aktiviteter, 2) roller och 3) relationer
den engagerar sig i. Enligt Andersson är dessa tre faktorer de viktigaste elementen i
mikrosystemet dels eftersom de signalerar barnets utvecklingsnivå men också för att det är
genom sin inverkan på mikronivån som förhållanden på exo- och makronivån kan få
betydelse för barnets utveckling. (Andersson 1986:23-24)

5.3 Mesosystem
Ett mesosystem består av relationerna mellan mikrosystem och kopplingar mellan kontexter.
Bronfenbrenner beskriver mesosystem som “the interrelations among two or more settings in
which the developing person actively participates (such as, for a child, the relations among
home, school, and neighborhood peer group; for an adult, among family work, and social life”
(Bronfenbrenner 1979:25).

Enligt Bronfenbrenner kan dessa kopplingar vara av fyra typer. Länken mellan en eller flera
personer som ingår i flera närmiljöer anses vara den mest grundläggande eftersom barnet då
ingår i flera närmiljöer. Häri ligger också mesosystemets definition, och termen “primär länk”
beskriver relationen mellan närmiljö och utvecklande person (typ 1). Personer kan vara
indirekt länkade till varandra genom att en tredje part fungerar som en mellanhand, en
intermediär länk (typ 2). Ju fler sådana länkar, desto längre ifrån varandra kommer de två
närmiljöerna att vara. Närmiljöer kan också vara länkade genom att personer i de åtskiljda
närmiljöerna kommunicerar med varandra (typ 3). Kommunikationen kan ta sig olika former i
denna typ av länk. Information eller erfarenheter som finns i den ena miljön om den andra
fungerar också som en länk (typ 4). (ibid.209-210)

Genom att vara delaktig i strukturellt olika sorters närmiljöer stimuleras utvecklingen hos
personen, speciellt om dessa ingår i kulturella eller subkulturella sammanhang som skiljer sig
från varandra i sociala, etniska, religiösa eller andra bakgrundsfaktorer. (ibid.213) De direkta
länkarnas betydelse antas vara störst för personer med begränsade erfarenheter och
upplevelser av sin egen kompetens. När erfarenhet och självförtroende ökat höjs utvecklingen
efter ett visst stadium av kontakt med helt nya närmiljöer där kreativitet och anpassning
istället sätts på prov. (ibid.215)
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5.4

Exosystem

Exosystem utgörs av erfarenheter i den sociala närmiljö där individen inte har en direkt aktiv
roll, men som ändå påverkar erfarenheter i en omedelbar kontext. Enligt Bronfenbrenner
relaterar systemet till “one or more settings that do not involve the developing person as an
active participant, but in which events occur that affect, or are affected by, what happens in
the setting containing the developing person” (Bronfenbrenner 1979:25).

En förälders

arbetserfarenhet kommer att påverka familjelivet som i sin tur påverkar barnen – resevillkor,
arbetsstress, lön. Kommunens stöd och hjälp till familjen/föräldrarna är också delar som
påverkar barnet.

Förhållanden i exosystemet kan på så vis få följder ner på meso- och mikronivå. För att kunna
påvisa dessa biverkningar krävs en orsakskedja som tydliggör utvecklingssförloppet.
Orsakskedjan består av minst två steg: 1) man ska kunna relatera förhållanden utanför
mikrosystemet till processer i individens mikrosystem och 2) dessa mikroprocesser måste
kunna relateras till utvecklingsförändringar hos individen. Med andra ord behöver forskare
förtydliga hur samband mellan yttre och inre faktorer uppstår. (Andersson 1987:93)

Exosystemet handlar på så sätt mer om vilken social klass individen befinner sig i eftersom
detta påverkar möjligheterna till att förändra sin egen situation beroende på närheten till
direkta eller indirekta förbindelser med olika maktorgan. Ju mer eller mindre makt eller
politiska resurser man har desto större respektive mindre är möjligheterna att påverka
förhållanden i sin närmiljö. (ibid.95)

5.5

Makro -och chronosystem

Makrosystemet är attityder/ideologier i den kultur individen lever i, t ex. juridisk,
demokratisk, etnisk vari landets lagar som t ex. kommunens lagar ingår. “The macro system
refers to consistencies, in the form and content of lower-order systems (micro-, meso, and
exo-) that exist, or could exist, at the level of the subculture or the culture as a whole, along
with any belief systems or ideology underlying such consistencies” (1979: 26).

För att kunna analysera makrosystemets effekter krävs studier av innehåll och struktur hos
underliggande system. Det är alltså studien av processer som betonas, något som är lättare
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sagt än gjort. Svårigheten här är att man är begränsad till en kultur. Studien kan underlättas
om man istället fokuserar på effekter av förändringar inom rådande kultur. (1986:96)

Chronosystemet består av förändringar i individen eller miljön över tid, så kallade
sociohistoriska villkor, som t ex. att få syskon, börja skolan, skilsmässa, pubertet eller att bli
allvarligt sjuk. Bronfenbrenner förklarar det som ”research designs in which time is employed
not only for ordering individuals according to age but for ordering events in their historical
sequence and context” (ibid. 83).

5.6

Kritik av Bronfenbrenners utvecklingsekologi

Av genomgången ovan är det tydligt att Bronfenbrenners teori är som mest utvecklade vad
gäller mikro-och mesonivån. Detta är den största svagheten med teorin enligt Andersson, men
beror på att Bronfenbrenner framförallt fokuserat på individens utveckling. Till
Bronfenbrenners försvar kan sägas att även om en rad makro-orsaker påverkar individens
levnadsvillkor är det först när dessa faktorer kommer ner i mikro-nivån som de får
konsekvenser för utvecklingsprocessen. (1986:98)
Jonas Christensen pekar i sin granskande analys A Critical Reflection of Bronfenbrenner’s
Development Ecology Model (2016) på en rad andra svagheter med Bronfenbrenners modell.
En aspekt som saknas är den som Andersson ovan rättfärdigar. Eftersom Bronfenbrenner
ständigt påpekar att vi som samhälle tillsammans påverkar andra människors liv i hur vi
interagerar betonar han individens utveckling inom en kontext. Christensen tar upp författarna
Paquette och Ryan (2011) som menar på att individen behöver bli sedd i sitt isolerade tillstånd
först, eftersom individens möjlighet att själv påverka sitt öde behöver utrönas innan man
studerar omgivningen. (2016:25)

Även ett större internationellt perspektiv saknas i Bronfenbrenners modell, påpekar
Christensen, vilken anses vara särskilt viktig i dagens tidsålder av globalisering. En ytterligare
femte nivå som behandlar en makro-miljö av politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska
faktorer som påverkar varandra och sättet vi lever på idag hade varit på sin plats. Detta hade
kunnat stärka sambanden mellan mikro och makronivåerna i den utvecklingsekologiska
modellen. (ibid.2016)
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Christensen tar även upp ett koncept som saknas på individnivå, nämligen motståndskraft
eller återhämtningsförmåga. Den borde ha integrerats i hans teori, eftersom den hjälper oss att
förstå en individs utvecklingskapacitet. Att inkorporera återhämtningsförmåga i sin teori hade
hjälpt Bronfenbrenner att förklara några av de oförklarliga sätt med vilka människor
överkommer trauman och motgångar i sina liv. Som det är nu förklarar Bronfenbrenners teori
endast de negativa effekterna av hur en individ kan utvecklas om den utsätts för motgångar.
Det saknas förklaringar för hur en individ som växer upp i en negativ miljö kan utvecklas
positivt och bli framgångsrik. (ibid.)

5.7

Utvecklingsekologi i relation till Gnistan

Systemteorin enligt Bronfenbrenner fokuserar på interaktionen mellan individ och miljö. Den
förser mig som forskare med redskap för att förstå mötet mellan sociala, organisatoriska och
individuella dimensioner. Den utvecklingsekologiska modellen utgör en kontinuerlig
mötesplats där fenomen och aktörer förekommer på olika nivåer och inkluderar
organisationen och samhället i stort. (Christensen, 2016) Av bilden nedan kan man se hur
Gnistan fungerar utifrån ett systemperspektiv. Cirklarna kan dels läsas som Bronfenbrenners
ryska dockor, men borde snarare ses som spiraler, eftersom gränserna mellan dem olika

Makronivå: kultur,
lagar och regler

Exonivå: närmiljö,
kommunen, sociala
förhållanden

Chrononivå/system
Kulturell och
sociohistorisk
tidsaxel

Mesonivå: skola,
hem, närområde

Mikronivå: familj,
kompisar, Gnistan

Bild 2. Gnistans systemnivåer enligt den
utvecklingsekologiska modellen
baserad på Urie Bronfenbrenner teori

nivåerna överlappar varandra. Hans teori är lämplig inte bara för att den ser individen som
medskapande av miljön, som en del av ett ekologiskt system, utan också för att modellen
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möjliggör en analys särskilt lämplig för Gnistan. Detta beror på att mikro-nivån är väl
utvecklad teoretiskt och bidrar med en grundlig begreppsapparat med vilken jag kan tolka
informanternas berättelser. Genom att begrunda Gnistan som en närmiljö där aktiviteter, roller
och relationer står i fokus kan nya sätt att tänka kring ungdomarnas upplevelser uppstå. Mesosystemets begrepp kommer också användas i resultatdelen som ett sätt att förstå min egen roll
i form av primär länk. Resterande nivåer får uteslutas ur resultatet eftersom effekterna av
Gnistans verkan i dessa nivåer inte kan relateras till insamlad data. Det har dock varit viktigt
för att man ska ha en bakgrundsförståelse till hur Gnistans struktur fungerar och vad den haft
för inverkan på informanternas upplevelser.

5.8 Sammanfattning
Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori från 1979 baserar sig på ett
systemperspektiv där olika systemnivåer är beroende av varandra. Centralt för
utvecklingsekologin är att individen och miljön utgör en ekologi. Hur individen påverkas av
och påverkar på miljön beror på vilken nivå individen befinner sig i. Denna teori kan liknas
vid en rysk docka, där den innersta nivån är mikronivån. Här är fenomen som relationer, roller
och aktiviteter viktiga för individens utveckling och tillsammans med mesonivån i uppsatsens
blickfång. Mesonivån fokuserar främst på den primära länkens funktion av koppling mellan
individen och närmiljön. De resterande exo-makro- och chrononivåerna har också redogjorts
för men kommer uteslutas ur analysen då de inte kan relateras till empirin. Kritik mot
Bronfenbrenners teori är sammanfattningsvis bristande i ett för kontextbaserat perspektiv, där
kritiker menar att individens roll behöver utforskas oberoende av miljön, samt att en global
nivå hade kunnat tillföra en mer holistisk bild av individens utveckling.
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6. Metod och empiri
Inom samhällsvetenskaplig forskning skiljer man oftast på två olika metoder för att undersöka
samhällsfenomen. Kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt kunskapsteoretiskt,
ontologiskt och beträffande teorins roll i relation till forskningen. Den kvantitativa
forskningen utgår från en naturvetenskaplig modell och betonar kvantifiering vid insamling
och analys av data. Den innehåller ett deduktivt synsätt med fokus på prövning av teorier där
den sociala verkligheten uppfattas som en yttre och objektiv verklighet. Den kvalitativa
forskningen å andra sidan utgår från ett tolkande synsätt och betonar vikten av ord vid
insamling och analys av data. Enligt Bryman är inställningen till teori induktiv och
teorigenererande då den sociala verkligeten förändras utifrån individers skapande och
konstruerande förmåga. (Bryman 2002:40-41) Denna uppdelning problematiseras i rådande
studie, där en kvalitativ undersökning har en deduktiv ansats. Tolkningen av materialet stödjer
sig delvis på Bronfenbrenners utvecklingsekologi och kan alltså anses vara deduktiv.

Eftersom mitt intresseområde har varit att söka kunskap om informanters upplevelser av sin
delaktighet i en inkluderande verksamhet har jag valt den kvalitativa forskningsmetoden i min
studie då den enligt författarna Denzin och Lincoln ”studerar saker i deras naturliga
omgivning och försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den innebörd som människor ger
dem” (2005:3). Studien har även en deduktiv ansats då det redan fanns flera framtagna teorier
att arbeta med. Den utvecklingsekologiska teorin används i analysen av empirimaterialet som
ett tolkningsredskap: hur samspelar individ och miljö i informanternas livsberättelser och
vilka faktorer som är viktigast i detta samspel är i fokus. Studien är retrospektiv och
datainsamling har skett genom insamling av skriftliga livsberättelser utifrån öppna
intervjufrågor.

Metodkapitlet inleds med att beskriva det hermeneutiska perspektivet och följs av en
redogörelse om livsberättelsemetoden och dess syften samt hur insamlingen av data har gått
till. Kritik mot livsberättelsemetoden tas upp innan studiens validitet, reliabilitet och
generaliserbarhet behandlas. Avslutningsvis diskuteras och problematiseras min roll som både
subjekt och objekt i relation till forskningsobjektet utifrån etiska, vetenskapliga och
metodologiska perspektiv.
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6.1 Databearbetning och analysmetod
Uppsatsens syfte är att förstå hur åtta informanter upplever och berättar om sin tid på Gnistan.
En sådan förståelse möjliggörs av ett hermeneutiskt perspektiv som har som huvudtema att
meningen hos en del endast kan förstås i samband med helheten. (Alvesson 2008:193) Enligt
den hermeneutiska traditionen är ”upplevelsen” utgångspunkten för varje utforskning av
verkligheten. Upplevelsen är något aktivt, skapande och försett med intention och mening.
Eftersom upplevelsen inte kan isoleras från subjektet har den sammanhang med individens
hela liv i vilket den ingår som en organisk del. (ibid. 196) Delarna utgör i detta fall
informanternas upplevelser som berättelser, kontexten eller helheten utgörs av Gnistan.

Vetenskapsfilosofiskt

undviker

den

hermeneutiska

tolkningsprocessen

systematiska

gränsdragningar mellan subjekt-objekt och mellan förförståelse-förståelse. Generellt är den
cykeln vari delarna och helheten består en spiral, där forskaren börjar i en del och försöker
sätta den i samband till helheten som på så sätt möjliggör nya rön, återgår till den studerade
delen osv. Genom att pendla mellan del och helhet hoppas forskaren på så sätt utvecklas i
riktning mot förståelse. Processen är empatisk till naturen, genom att sätta sig in i det
studerade objektets livsvärld försöker forskaren komma till klarhet med den studerade
handlingen (eller skriften, ordet). (ibid.195)

Centrala hermeneutiska drag är å ena sidan växelspelet i tolkningen mellan del och helhet, å
andra sidan uttolkarens speciella position och textens genre. (ibid.204) I denna studie har jag
som uttolkare en särskild förförståelse i form av verksamhetsledare för Gnistan.
Förförståelsen har hjälpt mig i tolkandet av materialet då jag kunnat se sambanden mellan
delar av informanternas socialt konstruerade berättelser och den kontext de relaterar till.
Tolkningen av livsberättelserna organiseras tematiskt och analyseras utifrån tidigare forskning
samt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.

6.2 Datainsamling och genomförande
Empirin som ligger till grund för uppsatsen består av åtta informanters retrospektiva
livsberättelser om deras upplevelser av tiden på Gnistan för tio år sedan. Valet av
livsberättelser som datainsamlingsmetod grundar sig på att livsberättelser är ett sätt att
dokumentera hur händelser och beteenden har format individers upplevelser. Med
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livsberättelser som tillvägagångssätt försöker forskaren få fram skrivna och/eller orala
narrativ från individer varigenom hen beskriver och kommenterar på delar av eller hela sitt
liv. (Bertaux, 1981; Cole, 2001; Goodson 2001; Handel 2000; Tierny 2000).

En livsberättelse byggs upp genom att individen minns och sorterar minnen genom att koppla
ihop de till en berättelse. Oftast byggs livsberättelser upp kring minnen av sådant som vid
senare reflektion eller eftertanke uppfattas som på ett eller annat sätt betydande för individen.
(Johansson 2005:319) Detta innebär att upplevelser som tidsmässigt är åtskilda kopplas ihop
genom erfarenheter. En intrig skapas genom att intentioner, handlingar och resultat
sammanförs. (Kåks 2007:60) Kronologin är alltså inte i fokus i tolkningen av livsberättelser,
som ofta kan anses vara fragmentariska och inkonsistenta. Den är en konstruktion som ändrar
sig över tid, beroende på hur vi reflekterar över olika händelser. Relationerna mellan olika
händelser utgör hjärtat i livsberättelsens funktion. Den intrig som uppstår som en följd av
detta är liktydig med berättelsens mening och där berättarens syn på sig själv och sin
omgivning framträder som tydligast. (ibid.62) Livsberättelseforskning pekar dessutom på att
det finns en tendens hos berättaren att lyfta fram de händelser som vid tid för berättelsen anses
vara viktiga för helheten. Tendensen går under begreppet life-review och står för det
utvärderande inslaget i berättandet. (Frykman 1992:261)

Mitt syfte är inte att studera livsberättelsernas uppbyggnad i detalj, utan att undersöka hur
ungdomarna genom sina erfarenheter i berättelserna skapat mening. Det finns i fallet med
livsberättelser olika begrepp som problematiserar berättande. Dessa kommer användas i
tolkningen av livsberättelser. De kronologiska sekvenserna har som syfte att påvisa
förändring, genom att sekvenser berättas i tidsordning. Men som Kåks ovan belyst är dessa av
mindre betydelse då de oftast är en fragmentarisk efterhandskonstruktion och kommer inte
heller användas i resultatet. De deskriptiva sekvenserna sammanfattar längre tidsperioder i
syfte att tydliggöra vissa tillstånd, som barndom, skoltid etc. Syftet är då att tydliggöra en
berättad värld, snarare än att påvisa förändring. Narrativer länkar ofta samman deskriptiva
och kronologiska sekvenser genom en tydligt avgränsad historia och fungerar som en
illustration av det tidigare sagda. (Kåks 2007:80)

Det går också att skilja på övergångar och händelser. Där det tidigare refererar till passager
mellan olika faser i livet betonar det senare händelser av betydelse för informanten, i form av
vändpunkter. En vändpunkt i en livsberättelse åsyftar en händelse då något i livet tagit en
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delvis annan riktning och kan bero på en valsituation eller på ett samspel av faktorer utanför
individens kontroll. Vändpunkter är ofta lätta att urskilja i berättelsen som bryggor mellan ett
”före” och ett ”efter”. (Johansson 2005:319)

Cole (2001) har bidragit med tre definierade syften för livsberättelser. Dessa är:
1. att utveckla förståelsen för komplexa interaktioner mellan individers liv och de
institutionella och samhälleliga kontexter inom vilka de levs.
2. att förse en röst till individers upplevda liv, speciellt röster som är ohörda, förtryckta
eller konsekvent ignorerade.
3. att förmedla individers historier genom deras egna ord. Genom att göra detta blir
läsaren indragen i den tolkande processen och är inbjuden att skapa mening och forma
bedömningar baserade på en tolkning av texten utifrån sin egen verklighet. (Cole
2001:126).

Följaktligen är metoden är lämplig för att den lägger tonvikt på individen som aktör och
kommer vara av typen forskarstyrda livsberättelser (Bryman 2011:417-418) där åtta
ungdomar har blivit tillbedda att skriftligt följa den röda tråden bakåt för att förstå sitt ”här
och nu”. Att intervjuerna sker skriftligt beror på tidsbegränsning i form av heltidsjobb på
Gnistan. För att datainsamlingen skulle ge största möjliga bredd skickade jag ut ca tjugo
förfrågningar per e-mail till unga vuxna av blandat kön och etnisk bakgrund som tidigare varit
inskrivna i Gnistan. Dessa personer valdes ur ett bekvämlighets- eller tillfällighetsurval
eftersom det var de medlemmar som jag fortfarande hade en mailadress till. (ibid.:433)

Att jag fortfarande har deras mail trots att en lång tid förflutit sedan deras medlemskap beror
på att det genom åren behållits en sporadisk och tillfällig kontakt. De har återvänt till Gnistan
för att göra praktik eller skriva projektarbeten, för att ta en fika eller se var Gnistan är idag
och en har återvänt för att skriva in sitt eget barn. Andra har ringt eller mailat förfrågningar
när de sett artiklar om Gnistan i tidningen. Samtidigt som jag hoppades på att alla skulle svara
fanns det redan i början av arbetet ett tvivel och en rädsla för hur denna relativa närhet skulle
påverka den vetenskapliga processen. Visserligen ville jag att uppsatsen skulle handla om
deras upplevelser och inte mina, men historien om Gnistan är så uppbunden med mig att jag
insåg att min erfarenhet var både en last och en fördel i tolkningen av berättelserna.
Fördelarna och nackdelarna med min egen växlande roll som subjekt och objekt i forskningen
behandlas i metoddiskussionen.
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I mailet förklarade jag att deras deltagande bestod i att svara och fritt berätta utifrån två
frågor: Vad har Gnistan betytt för dig och varför? Hur Gnistan har påverkat ditt liv, i
exempelvis valet av framtida yrke eller studier? Mottagarna fick information om att uppsatsen
skulle handla om deras upplevelser av Gnistan, att deras berättelser endast skulle användas till
uppsatsen och att de vid eventuell medverkan skulle förbli anonyma då alla namn skulle bytas
ut och ingen beskrivning av deras person skulle förekomma. Därmed var nyttjandekravet,
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet uppfyllt. Vid avslutad studie
har informanterna fått ta del av uppsatsen. På så sätt har jag undvikit falska förspeglingar.
(ibid.131-132, 138)

Av dessa tjugo var det åtta som svarade, fem är män och tre är kvinnor i åldern 23-27. Av
dessa är sex födda på Balkan och uppvuxna i Sverige, två är både födda och uppvuxna i
Sverige. Bortfallet har olika förklaringar. De flesta svarade att de inte kunde eller att de inte
hade tid. Andra skrev att de inte kände att de behövde beskriva hur de upplevt Gnistan för att
jag skulle förstå det eller att det hade blivit för personligt att delta. Fyra svarade inte alls.
Medverkan av de åtta som ändå valde att delta är problematiskt i sig.

För det första är de före-detta barn på Gnistan och vissa får barn-vuxen relation med mig. För
det andra är det några som återkommer till Gnistan i form av praktikanter och blir därmed
delar av verksamheten efter att de lämnade den som barn. Att en väljer att skriva in sitt barn
där kan bara tolkas som att hen behållit en positiv bild av Gnistan. Man kan tolka detta som
att alla som kontaktades är mer eller mindre positiva till Gnistan som verksamhet och att det
är den bilden de kommer återge. Jag kommer fokusera på sakuppgifter, inte värdeomdömen
och relatera delar ur berättelserna där de anknyter till frågeställningarna.

Berättelserna är i högsta grad subjektiva och relationella, där deltagarna haft tid på sig att
fundera över både uttryck och formuleringar med mig som mottagare i åtanke. Som forskare
måste jag distansera mig och inte låta eventuella relationer påverka min tolkning av deras
berättelser. Att pendla mellan subjekt och objekt i relation till forskningsobjektet är i enlighet
med den hermeneutiska arbetsmetoden, där jag använder mig av perspektiven subjekt och
objekt i tolkningen av berättelserna.
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6.3

Kritik mot livsberättelsemetoden

Livsberättelsemetoden ansågs som passande för studien då jag intresserar mig för självbild,
upplevelser och identitet. I sin avhandling om ungdomars livsberättelser om betydelsen av att
bli vuxen beskriver Helena Kåks livsberättelser som ”tolkningen av relationerna mellan
händelser i berättarens liv”. (2007:62) Hon betonar att livsberättelser är individbaserade,
medan den personliga upplevelsen är unik är återberättandet alltid underkastat kollektiva
normer. (ibid.) Det är omöjligt att förneka sanningen i den upplevda subjektiviteten som
informanternas berättelser vidhåller, likaså går det inte att förneka att sättet berättelserna är
konstruerade på måste förstås utifrån en maktrelation där det är min efterfrågan informanterna
underkastar sig.

Även om metoden har som fördel att den är demokratisk (se Cole 2001 ovan) och syftar till
empati är det slutligen forskaren som har tolkningsföreträde, som väljer hur och vilka delar ur
berättelsen som är av intresse och relevans för intresseområdet.

Kåks påpekar att det i anslutning till vald insamlingsmetod också är viktigt att diskutera
sambandet mellan berättelse och upplevd verklighet. Hur ser relationen ut mellan
livsberättelsen som text och som representation av en gång gjorda erfarenheter? Hon menar
att det finns två sätt man kan se på livsberättelsens dualism; å ena sidan kan man se det som
att det inte finns någon verklighet bakom texten, det är texten som skapar verkligheten då den
skrivs eller berättas. Å andra sidan kan man se det som att det finns en verklighet bakom
konstruktionen men att den endast blir tillgänglig genom berättelsen. (ibid.63) Inom ramen för
denna studie har jag valt det senare perspektivet då jag uppfattar livsberättelser som
reflektioner över förflutna upplevelser. Livsberättelserna kan således inte sägas spegla endast
den verklighet som en gång har levts eftersom kontexten har förflyttats till den skrivande
stundens ögonblick. Man måste alltså skilja mellan händelsetid och skrivtid för att kunna
använda livsberättelser som källor. I de fall informanterna återger sakuppgifter såsom
beskrivningar eller fakta relateras de till händelsetiden. De mer reflekterande avsnitten och
berättelsen som helhet analyseras med utgångspunkt i skrivtiden. De förra kan utsättas för
källkritisk granskning medan de senare måste betraktas som subjektiva utsagor. (ibid.)
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Sammanfattningsvis kan man se att livsberättelsemetoden inte kan sägas utgöra ”rent
vetenskapliga empiriska data” om verkligheten. Inte heller är livsberättelser fiktiva.
Erfarenheterna som berättelserna återger måste förstås i den skrivande stundens kontext.
Livsberättelser blir till genom relationer och processer, och genom att problematisera detta
förhållande hoppas jag kunna använda metodens möjligheter som data. (ibid.64)

6.4 Validitet och reliabilitet
Enligt Bryman är dessa två begrepp högst kontroversiella inom kvalitativ forskning. Eftersom
validitet och reliabilitet har positivistiska konnotationer som handlar om mätning är det svårt
att tillämpa dessa i kontrollen av en kvalitativ studies kvalitet eftersom studierna generellt sett
behandlar fenomen och företeelser som inte är mätbara. (Bryman 2011:351) Han menar att
det går att anpassa begreppen till en kvalitativ studie. Med extern reliabilitet kan man granska
huruvida en undersökning kan upprepas. Detta är dock också svårt i en kvalitativ studie
eftersom det är omöjligt att upprepa en social miljö eller de relationer man skapar under
studiens gång, dessa är frysta i tid och rum. Han föreslår strategier för att motverka denna
svårighet genom att exempelvis ställa sig i en tidigare forskares sociala roll i en etnografisk
studie. Då min studie är den första i sitt slag som undersöker en mötesplats och som tillämpar
en metodologi som går ut på att forskaren själv är en medskapare av forskningsobjektet blir
detta svårt. Jag kan bara hoppas att framtida undersökare inte får radikalt annorlunda svar än
vad informanterna har gett mig. Eftersom detta är en fallstudie, begränsad till både miljö och
urval, är extern validitet också svårt att uppnå. (ibid.352) Resultaten kan inte generaliseras
bortom Gnistan då den inledande frågeställningen och valda metoden förhindrar detta. Man
kan dock jämföra med liknande studier av utifrån-forskare som undersökt mötesplatsers
ekologi med syftet att utröna hur individ och miljö samspelat för att främja en positiv
utveckling. En sådan ansats kommer göras i den avslutande diskussionen.

6.5

Metoddiskussion och etiska frågor

Metoddiskussionen ämnar till att diskutera de metodologiska, vetenskapliga och etiska
dilemman som en studie gjord inifrån en verksamhet jag är anställd på innebär. Här
dekonstruerar jag min position som forskare och anställd. Inledningsvis redogör jag för den
kritik insider-forskning fått inom ramen för kvalitativa studier. Jag beskriver vad insiderforskning är och den reflexiva ståndpunktens nödvändighet för studiens vetenskaplighet.
Därefter diskuterar jag vad denna subjektiva position innebär och olika metodologiska och
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vetenskapliga nackdelar och fördelar. Jag beskriver hur jag i studien anpassat arbetet för att
möta och motverka studiens fallgropar.

Inom ramen för den forskning som bedrivs på organisationer har insider-forskning fått lite
uppmärksamhet. Detta beror på att den vanliga uppfattningen inom samhällsvetenskaperna är
att det inte är förnuftigt för en forskare att bedriva en kvalitativ studie i en bakgrund där hen
är anställd och har en arbetsroll. Den dubbla rollen av forskare och anställd anses i allmänhet
vara oförenlig då forskaren riskerar att hamna i en ohållbar situation. (Morse 1998:61) Denna
ståndpunkt motiveras med flera argument. Det är svårt att studera något en är väldigt
involverad i eftersom man har en personlig investering och är känslomässigt bunden till
miljön. Insider-forskare riskerar att beskyllas för en alltför stor närhet till forskningsobjektet
och därmed inte uppnå distansen och objektiviteten som krävs för legitim forskning.
(Alvesson 2003:167)

I fallet med denna studie är alla ovan risker överhängande. Att jag är personligt investerad i en
verksamhet jag själv startade är självklart. Den känslomässiga bundenheten till både miljön
och dess deltagare är en faktor som oss sinsemellan bidragit till en positiv gemenskap men
som i skrivande stund försvårar ett rakt igenom distanserat förhållningssätt till det studerade.
Vad är då insider-forskning och hur kan den motiveras i relation till mitt forskningsområde,
där jag själv utgör en del av forskningsobjektet?
I artikeln In Defense of Being ”Native”: The Case for Insider Academic Research (2007)
beskriver författarna Brannick och Coghlan insider-forskning som forskning som görs av
fullständiga medlemmar av organisationer och/eller samhällen/gemenskaper i eller på sina
egna organisationer. Insider-forskning kan också bedrivas i samarbete mellan ”insiders and
outsiders” (de som är på insidan och de som är utanför). (2007:59) Vi är alla ”natives”,
inhemska deltagare i många system - våra familjer, samhällen och organisationer – och våra
kunskaper om dessa system är både rika och komplexa. Författarna argumenterar för att vi
(som forskare) genom en aktiv process av reflexivt medvetande kan formulera outtalad
kunskap som har blivit djupt segmenterad på grund av socialisering i ett organisatoriskt
system och återinrama det som teoretisk kunskap. Vi (som forskare) kan, eftersom vi är så
nära någonting eller känner det väl, forska om det. (ibid.60)
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Begreppet reflexivitet är ett som jag kommer uppehålla mig vid och som kommer löpa
genomgående under studiens gång. Bryman definierar reflexivitet som en reflektion över de
metoder, värderingar, beslut och kunskaper som forskningen genererar samt konsekvenserna
av dessa. Forskarens kulturella bagage bör redogöras för i sammanhanget eftersom den
kunskap som genereras är en reflektion av forskarens plats i tiden och i det sociala rummet.
(2008:639) Kunskap är alltid en konstruktion. Den reflexiva vågen är kritisk mot den
traditionella bilden av forskaren som ”objektiv kunskapsförmedlare”. Forskaren anses istället
vara direkt implicerad i kunskapskonstruktionen genom den position hen intar som observatör
och författare. (ibid.)

Reflexiviteten i denna studie kommer vara av typen metodologisk självmedvetenhet där jag tar
relationerna till dem som jag har studerat med i beräkningen. (ibid.) Informanterna har som
deltagare i Gnistan för tio år sen haft en nära relation med mig och detta har i allra högsta grad
präglat hur och vad de har valt att berätta i sin redogörelse. Att informanterna på olika sätt har
behållit en viss kontakt med mig och Gnistan, hur flyktig eller sporadisk denna kontakt än har
varit, har i slutändan också gjort studien möjlig. Fastän det reflexiva inslaget i
samhällsforskning varit och är debatterad är det i denna studie en nödvändighet för att
möjliggöra tillförlitlighet till materialet.

Basen för validitet är ur ett positivistiskt perspektiv mätbarhet och logik. Som en
metodologisk motpol involverar forskare inifrån sig själva som aktörer i lokala situationer och
genererar kunskap som är kontextuellt bunden och som kommer från erfarenhet. (Brannick &
Coghlan 2007:60) Insider-forskning kommer alltså närmre forskningsobjektet än vad den
hermeneutiska traditionen vanligtvis innebär. På sätt och vis har jag blivit det Alvesson kallar
en observerande deltagare. I sin artikel Methodology for Close Up Studies – Struggling with
Closeness and Closure beskriver han den observerande deltagaren som en forskare som
primärt är deltagare och sekundärt observatör. (2003:174) Eftersom jag varken är en etnograf
som är en professionell främling i en avlägsen miljö eller en forskare som är primärt inriktad
mot att studera en specifik miljö är jag en forskare i form av en observerande deltagare.

Denna position har sina nackdelar. I likhet med all kvalitativ forskning som bedrivs är det av
vikt vilka förväntningar informanterna har på det som forskaren vill höra och sociala normer
för hur man uttrycker sig. Det finns ett tveeggat svärd kring hur man ska samla in data. Den
vanligaste metoden för datainsamling är intervjuer. Medan en intervjuteknik som försöker
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maximera neutralitet och minimera intervjuarens påverkan kan leda till en ytlig, konventionell
och oärlig redogörelse kan en teknik som försöker maximera närhet leda till att forskarens
objektiv tydligt leder redogörelsen. En intervjuare som engagerar sig i empatisk förståelse kan
trigga sympati från den intervjuade och leda till att hen försöker tillfredsställa intervjuarens
behov. Den som blir intervjuad är en politiskt medvetet aktör. (ibid.170) Som en följd av min
närhet till fältet (både miljön och deltagarna) har jag valt att samla in data genom att skriftligt
be informanterna svara på två öppna frågor. Sex av åtta deltagare har jag inte träffat på flera
år, men för att undvika ytterligare närhet som en intervjusituation hade kunnat bidra till ville
jag ge informanterna tid att själva, utan min direkta påverkan i en social kontext, reflektera
över sina upplevelser.
En annan, och kanske den största, nackdelen med att vara en ”native” i studien är att man lätt
kan fastna i detaljer och mikro-förståelse utan att kunna säga någonting av större teoretisk
relevans. Studenter som studerar sin egen nationella kultur, akademiker som studerar
akademiker, verksamhetsledare som studerar den egna verksamheten lider generellt sett av en
brist på fantasi som gör det möjligt att uppnå studier som inte fastnar i förutfattade meningar
och idéer som redan delas av forskaren och det forskade. (ibid.172) Medan kvalitativa
forskare generellt, och etnografer i synnerhet, arbetar mot att ”bryta sig in” i det studerade
ramverket har jag arbetat med att ”bryta mig ut” ur det. Detta har jag gjort genom den
hermeneutiska tolkningsprocessen och växelspelet mellan subjekt och objekt. Jag har försökt
tolka materialet distanserat för att få perspektiv, dekonstruerat helheten och satt ihop delarna.
Alvesson argumenterar, och jag med honom, för att insider-forskare är bättre positionerade än
forskare från utsidan att producera mer djupsinnig kunskap om en miljö som kan leda till
teoretisk utveckling som är grundad i jordade erfarenheter och observationer än vad som är
vanligt i kvalitativ forskning. (ibid.178) Detta är speciellt sant när forskningen berör
marginaliserade grupper såsom diaspora, minoriteter, socio-politiskt utsatta och i synnerhet
samhällsvetenskapliga forskare från en kultur som försöker förstå en annan. (ibid.179)

Alvesson påpekar att studier i sitt eget närområde, förutom att det kan vara narcissistiskt och
oetiskt i relation till människor runtomkring – människor som kan utöva påföljder på
forskaren, också kan vara etiskt ur ett vidare socialt perspektiv. En förutsättning för detta är
att produkten av en sådan studie inte skildrar forskningsobjektet som mer polerat, okritiskt
eller orättvist än vad som annars är vanligt i samhällsforskning. Med tanke på att metoden
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innebär att forskaren går på djupet och bakom förgrunden, mot en kompromiss av andra mer
procedur-följande metoder, gör hen ett extensivt empiriskt fotarbete. (ibid. 181)

Utan att frångå insider-perspektivet, som jag anser vara av värde i denna studie är det möjligt
att högre validitet eller reliabilitet kunnat uppnås om jag använt mig av den orala
livsberättelsemetoden, där jag och informanterna träffas. Jag hade kunnat ställa följdfrågor
och bett de utveckla tankar, resonemang och minnen. Hade jag dessutom fått fler deltagare till
studien hade detta också bidragit till högre validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det var
dock svårt att få ihop detta med livspusslet. Informanterna var också upptagna. Vid ytterligare
förfrågningar var de nöjda med sina berättelser och hade ingenting att tillägga. Jag kan bara
hoppas att en gedigen forskningsöversikt, en djupgående analys och ett reflexivt perspektiv
väger upp nackdelarna.

En sammanfattning av nackdelarna med en studie gjord från insidan är nödvändig. Som ovan
behandlats är problemet med blinda fläckar eller att missa mörka, tabubelagda aspekter av
intresseområdet väldigt allvarligt. Insider-forskning gör det svårt att förlita sig på tekniker och
procedurer för att kontrollera subjektivitet samtidigt som man ska försäkra läsaren att
Vetenskap har lika mycket med resultatet att göra som personlig överkänslighet. Risken att
man producerar en smickrande bild av sig själv eller forskningsobjektet är inte så stor, med
tanke på att insider-forskning generellt sett skildrat allt annat än fördelaktiga resultat (kanske
en anledning till varför vi hellre studerar den Andre än oss själva?). Förutfattade meningar,
hemmablindhet, den kulturella gemenskapen och bristen på fantasi hör till de största
svårigheterna. Rent etiskt måste respekten för deltagarnas känslor och intressen leda
forskningen och deras acceptans av studien måste uppnås för att den ska kunna publiceras.
(Alvesson 2003)

Avslutningsvis tvingas jag metodologiskt att som forskare se denna subjektivitet och
förförståelse som en blandning av resurs och hinder. (ibid.183-184) Min inställning har varit
att komma bort från frysta positioner och försöka uppnå en öppenhet i syftet,
tillvägagångssättet och tolkningen av materialet under arbetets gång. Jag har med andra ord
försökt mig på den kritiska strategin av ”främmandegöring” genom att jobba med en del av
helheten ur olika perspektiv och att skifta dessa i försöket att ”bryta mig loss” och se en
välbekant situation i ett nytt ljus. (ibid.185) Genom att använda Bronfenbrenners
utvecklingsekologiska modell och tidigare forskning som analysverktyg är ansatsen att utröna
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strukturens betydelse för deltagarnas upplevelser, att förstå hur Gnistans ekologi påverkat
konstruktionen av livsberättelser och på vilket sätt delarna och helheten samspelar i dessa. En
annan metod är enligt Alvesson att aktivt jobba med reflexivitet och ifrågasätta min egen
auktoritära position. (ibid.186) Om denna metodologiska självmedvetenhet uppnås är upp till
läsaren att avgöra.

6.6 Sammanfattning
Uppsatsens metodologi är baserad på en kvalitativ forskningsansats med ett hermeneutiskt
perspektiv. I enlighet med hermeneutiken beskrivs databearbetningen som ett växelspel
mellan del och helhet, där tolkningen av materialet följer teorins fokus på ömsesidig påverkan
mellan individ och miljö. Materialet består av åtta retrospektiva livsberättelser som på grund
av yttre begränsningar är forskarstyrda och skriftliga. Kritik mot den valda metoden är
tvåfaldig och återfinns i livsberättelsemetoden som datainsamling och forskarens
positionering inom ramen för undersökningen. Livsberättelsen har framförallt fått kritik för att
den antar upplevelser och subjektivitet som representationer av verkligheten och använder
dessa som kvalitativa underlag. Min roll som forskare och objekt i studien har
problematiserats ovan. Insider-forskningens fördelar utgörs av jordade erfarenheter och
bakgrundsförståelse som nyckelkunskaper. Nackdelarna består till stor del av eventuella
blinda fläckar, förutfattade meningar och risken att fastna i mikro-detaljer utan att kunna säga
något av större teoretisk relevans. Jag har försökt att navigera mellan dessa spänningar genom
metodologisk och reflexiv medvetenhet genom att vara en observerande deltagare i studien.
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7. Resultat
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur åtta före detta deltagare i Gnistan ser på sin tid i en
främjande och förebyggande öppen verksamhet. För att ta reda på detta kommer jag fokusera
på hur ungdomarna ser på samspelet mellan individ och miljö, det vill säga mellan Gnistans
materiella och sociala struktur samt vilka händelser de ser som viktiga för sin delaktighet i
Gnistan. Jag undersöker också verksamhetens betydelse för ungdomarnas liv utanför Gnistan.
Utifrån det hermeneutiska perspektivet kommer analysen av empirin att grunda sig på ett
växelspel mellan del och helhet och bestå av både tidigare forskning och Bronfenbrenners
utvecklingsekologi. I slutet på varje avsnitt finns en sammanfattning.

Analysens första del är tolkande och består av en tematisk indelning som anknyter till tidigare
forskning i två delar som undersöker händelser av betydelse och den sociala miljön i Gnistan.
Analysens andra del utgår från Bronfenbrenners utvecklingsekologi med fokus på mikro-och
mesonivå. Utifrån ett mikroperspektiv analyserar jag hur ungdomarna beskriver deltagandet i
Gnistans aktiviteter, roller och relationer. I mesonivån undersöker jag min egen roll i Gnistans
ekologi och vilken betydelse jag som ledare haft för ungdomarnas upplevelser av Gnistan.

7.1 Händelser av betydelse
I litteraturgenomgången ovan pekade många studier på att det ungdomar mest av allt vill ha ut
av sin fritid är att kunna engagera sig i roliga aktiviteter som är utmanande för både hjärna
och hjärta, men också att de med sin fritid vill kunna bidra till samhället. (Forkby 2008:19) I
sju av åtta livsberättelser har informanterna i olika utsträckning skrivit om hur viktigt det var
för dem att Gnistan erbjöd möjligheter till ett sommarjobb. Detta var under en tid då Gnistan
tillhörde Augustenborgsskolan och såg många av deras elever komma till Gnistan efter
skoltid. Informanterna beskriver på olika sätt hur Gnistan fungerade som en lärande miljö i
form av ett aktivitetscentrum och ett andra hem som ett ”rum att vara i”. (Andersson 2008)
”Axel” berättar att han varit medlem i Gnistan i flera år innan han fick sitt första sommarjobb
på Gnistan. Jobbet förändrade snabbt hans syn på verksamheten dit han tidigare främst gått
för att umgås. Ett annorlunda inifrån-perspektiv växte fram när han själv blev ansvarig för att
verksamheten skulle fungera och han beskriver att det var sommarjobbarna som själva skulle
planera och genomföra aktiviteter för de yngre barnen. ”Axel” ger en liten inblick i den
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vägledande modell som de sommararbetande ungdomarna verkade i och utvecklade. Jag som
ledare brukade välkomna varje års kull med en rundvandring och genomgång av regler och
praxis. Efter ett par dagars introduktion där de fick lära genom observation lämnade jag på
många sätt över verksamheten till ungdomarna. Ansvar är ett ord som Axel använder fem
gånger i sin korta text och gör det utmärkande för sin reflektion över tiden på Gnistan.
”Ansvarskänslan var något jag kände genomsyrade hela verksamheten”.
”Anna” skriver om första sommarjobbet med stolthet. Hon inleder sin deskriptiva sekvens
med att påpeka hur hårt alla jobbade, men att detta snarare uttryckte sig i hur roligt alla
verkade ha. Hon beskriver hur hon och de andra sommarjobbarna organiserade aktiviteter som
dans-och musiktävlingar eller utomhusaktiviteter. Miljön beskriver hon som engagerande i
olika former. När hon skriver om hur dem mest lät tiden passera i umgänge berättar hon hur
dem samtidigt pysslade med någonting. På så vis relaterar hon till det som Andersson (2008)
kallar ”rum att vara i”. Funktionen av dessa rum är att kunna erbjuda en plats att vara social i
med andra. I det sociala samspelet bygger ungdomar relationer och provar på olika sorters
kommunikation. (ibid.192) Samtidigt betyder det att denna sysslolösa aktivitet behöver
betraktas som en aktivitet i sig, där lärandet sker i en ömsesidig process av samarbete. I
”Annas” berättelse cyklar hon med glädje till jobbet för att kunna umgås med alla nya
människor hon lärt känna. Den sociala aspekten av delaktigheten i Gnistan fungerar som en
motor för ”Anna”. Förutom att umgås med sina nya vänner ser hon en lärande aspekt i den
sociala samvaron.

Att både Anna och Axel fokuserar mycket på ansvarskänslan som ett resultat av den sociala
och materiella miljön tyder på att de på sommarjobbet bidrog till att skapa en ”vardaglig
inflytandekultur”. (ibid196) Deras texter representerar olika perspektiv på funktionen av
inflytande. För Axel handlar möjligheten att påverka om huruvida verksamheten skulle
fungera. För Anna rör det sig om att vara ett föredöme för barnen, ”att skapa ett bra exempel
och möjligheter för samtal”. Anna påverkar i egenskap av sin kommunikation, medan Axel
påverkar i egenskap av kontrollen han utövar på sin omgivning. Miljön har olika funktioner
för de båda informanterna. Deras reflektioner pekar på att ansvarstagandet var en central del
av deras vistelse i Gnistan. Miljön är för Anna en socialt interaktiv plats medan den för Axel
är formulerad utifrån plikter och skyldigheter. Båda betonar ansvarstagande som en viktig del
i sin delaktighet.
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”Sara” som har varit medlem i Gnistan sedan hon var tio, berättar på ett liknande sätt att
hennes erfarenhet av ett första sommarjobb var en period som skiljde sig från hennes tidigare
liv. ”Det var där jag fick börja ta ansvar” skriver hon. ”Ivar” skriver också lite kort om
sommarjobbet som en chans att ”lämna över facklan och hoppas på att de yngre generationers
kommande minnen speglar mina”. Liksom ”Anna” och ”Axel” skriver ”Sara” och ”Ivar” om
det första sommarjobbet som en vändpunkt i deras liv. Delaktigheten i Gnistan som en social
mötesplats bidrog till en ökad känsla av socialt ansvarstagande. Med första sommarjobbet
beskriver de hur de genom sina erfarenheter av ansvar fick en möjlighet att ”ge tillbaka”.
Även ”Selma” skriver om sommarjobbet som en möjlighet att ge tillbaka det hon hade fått.
Hon summerar dessa inslag som ”aktiviteter och utflykter som jag annars bara kunnat
drömma om, material som vi pysslade med som min familj aldrig hade haft råd att köpa, en
kreativitet som fick utvecklas och utmanas, vänner som jag aldrig hade fått men som jag nu
har livet ut”. För ”Selma” var Gnistans olika rum bestående av möjligheter till en vardag som
annars hade varit svår att förverkliga. Möjligheter är också ett återkommande ord i Marjas
stycke nedan:

För mig var Gnistan även en trappa in i vuxenlivet. Sakta men säkert när
man hade åldern inne fick jag även en möjlighet att sommarjobba på
Gnistan. Det var min första erfarenhet av jobb, ansvar, plikter och
skyldigheter. När jag nu som vuxen tittar tillbaka på den tiden minns jag
bara möjligheterna. Möjligheten att få vara mig själv och tillfällen att få
utmana mig själv. En möjlighet att få känna en samhörighet i ett område
som på den tiden var helt nytt för mig då jag precis hade flyttat dit.
”Marjas” stycke om sommarjobbet innehåller en tydlig skiljelinje mellan händelsetid (jobb,
ansvar, plikter och skyldigheter) och skrivtid (det hon minns). Reflektionen som sker i
skrivtid är delvis en romantiserande återgivning av enbart positiva inslag men belyser också
en kontrast till samhället utanför Gnistan. Hennes upplevelser av social acceptans kantas av
tillfällen till utmaning i kontrast till ett samhälle där hon inte fick vara sig själv eller utmanas.
Att mötesplatser erbjuder ett alternativ till utanförskap bekräftas av studierna ovan.

Samtliga deltagare upplever sommarjobbet som en vändpunkt i form av en ny sorts utmaning
som bestod av att möta och övervinna svårigheter. Forkby skriver om denna sorts möten i
ungdomars miljöer som ett sätt att stärka deras utveckling. (Forkby 2008:19-21) ”Axel”
förundras i en reflekterande passage över att verksamhetschefen gav sin tilltro till väldigt unga
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människor med arbetsuppgifter som faktiskt krävde ansvar. ”Anna” berättar på ett liknande
sätt att ”det kändes viktigt” att göra ett bra jobb. Genom att ta ansvar kunde deltagarna föregå
med gott exempel för de yngre medlemmarna och själva utvecklas. ”Sara” beskriver denna
utmaning som sin ”första kontakt med vuxenlivet”. Hanström och Svenneke (2008)
poängterar att den vägledande modellen är särskilt viktig i främjande verksamheter då
ungdomar som förväntas ta ansvar också gör det. Ungdomar som möts av negativ förväntan
lever ofta upp till den. (ibid.112) Mekanismerna bakom det sociala lärandet analyseras
djupare i analysens andra del.

Informanternas upplevelser bekräftar studier om att den vägledande modellen fungerar på
både ett främjande och förebyggande vis. ”Axel” beskriver till exempel hur hans erfarenhet av
ansvar inte endast omfattade verksamheten utan även kollegorna, de yngre medlemmarna och
jobbet i sig. Den ansvarskänslan bar han med sig resten av livet in i dagens jobb. ”Sara”
skriver att lusten till sitt nuvarande yrke väcktes den första sommaren hon jobbade på Gnistan
och att hon i skrivande stund fortfarande har nytta av erfarenheterna hon fick som tonåring.
”Ivar” blev också inspirerad till ett framtida yrke med barn. Gnistan fungerade för ”Ivar”,
”Axel”, ”Sara”, ”Anna” och ”Marja” som ett första möte med vuxenvärlden. Genom att ta
ansvar kunde de växa som individer och börja drömma om möjligheter att bidra till samhället.
Gnistan fungerade för de som en lots in i vuxenvärlden. ”Meryem” skriver om sommarjobbet
på ett indirekt vis. Hennes minnen av Gnistan (som behandlas i nästa avsnitt) gjorde att hon
sommarjobbade på Gnistan två efterföljande somrar. Hon berättar att hon där lärde sig
kunskaper som hon tillämpar än idag i sitt sociala arbete. Valet av arbete inspirerades av tiden
på Gnistan då hon insåg att hon ville arbeta med ”barn i behov av en förebild”. Meryem
internaliserade den vägledande modellen och såg det som en ”hjälp” i valet av framtida yrke.
Förutom sommarjobbet skriver ”Sara” mycket om hur hon och hennes kusin var med i
dansgruppen i Gnistan. Till en början var det en kvinna från Unga Örnar som höll i
dansgruppen, men de fick sen ta över och leda gruppen. Varje fredag höll de i dansaktiviteter
som snabbt blev ett stående inslag. Gnistans Dansgrupp kunde på så vis fortsätta i flera år och
ledde som en följd av deras höga engagemang till att de uppträdde på Europaporten, i Folkets
Park och på Augustenborgstorget under Augustenborgsdagen. Även ”Sara” uppfattar detta
åtagande som roligt och ”uppskattat av både oss själva och de andra ungdomarna”. När
positiva förväntningar infrias leder de till ett högre engagemang och främjar utvecklingen.
Barnen själva bidrog till att bevara en lärande miljö. När deras bidrag till Gnistans sociala
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struktur möttes av belöningar i form av offentlig och privat bekräftelse kunde hon utvecklas
som individ.

Samtliga deltagare som har skrivit om sommarjobbet reflekterar över tiden som tillfällen till
utveckling i form av vändpunkter. Det första mötet med ”vuxenvärlden” som många beskriver
upplevdes som en utmaning att möta och överkomma. Inflytandekulturen som deltagarna
skapade genom att få engagera sig i planering och verkställande främjade en positiv
utveckling där ansvarstagande inte uppfattades som betungande. Gnistans struktur bidrog till
ett ökat deltagande som informanterna själva skulle upprätthålla genom att tillvarata rummens
möjligheter. Genom att fatta beslut om verksamheten och tilldelas ett ansvar blev
delaktigheten meningsfull genom ett direkt inflytande där medlemmarna var aktiva bidragare.
Möjligheterna till påverkan och inflytande gjorde att Gnistan fungerade som en brygga mellan
individen och samhället. Dels genom att så frön om delaktighet som bekräftas socialt, dels
genom att öka känslan av samhörighet till området de bor i. Eftersom ungdomarna
socialiserades in i ett beteende av ansvarstagande som ett sätt att bruka möjligheter kunde de
göra verksamheten till sin egen. Utvecklingen skedde som ett resultat av kollektivt lärande
och ansvarstagande.

7.2 Gnistans materiella och sociala miljö
Samtliga informanter berör på olika sätt Gnistans miljö. De pratar i sina texter till största
delen om aktiviteterna de deltog i, kunskapen de tillskansade sig och möten med andra
människor. Inledningsvis kommer deras uppfattning om Gnistans materiella miljö att tolkas
och analyseras. Därefter analyseras deras upplevelse av den sociala interaktionen, mötena som
utgör grunden för mötesplatsen.
”Anna” beskriver Gnistan som en ”utbildande miljö för barnen, med möjligheter att interagera
med djur och miljö, och tänka på sin omgivning och det område man bor i”. Enligt studien
som gjordes av Akiva, Cortina, Eccles och Smith (2013) var lärande miljöer särskilt viktiga
för den kognitiva utvecklingen medan en välkomnande miljö och personal kunde främja
tillhörighet bland deltagarna. Studierna redogör inte i detalj för faktorer som utgör en lärande
respektive välkomnande miljö. Deltagarna skriver om detta på olika sätt. ”Meryem” skriver
om Gnistan som en plats hon ”förknippar med förstående” och en plats där hon kunde
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”uttrycka sina önskemål och veta att dessa togs på allvar”. Först i ett reflekterande tillstånd
kan ”Meryem” förstå hur viktigt det var att ha en stöttande miljö att komma till efter skolan.
Marja skriver på ett liknande sätt om Gnistan som en plats där strukturen anpassades efter
behoven. Beroende på vad ”man var sugen på” planerade man därefter. ”Verksamheten hade
något för alla och ungdomarna träffades där gärna.” ”Emil” berättar på ett liknande sätt om
Gnistans objektiva miljö. Han berättar att det fanns en diskrepans mellan den materiella
miljön som finns i Gnistan och hur den subjektivt upplevdes av honom: ”Säkerheten och
värmen barn känner på Gnistan sträcker sig långt bortom varma färger och varma mackor.”
Vad Gnistan är för honom kan inte förstås genom att bara se till Gnistans rum, han önskar
snarare att Gnistan fick flytta till en ”ljus och varm lokal som speglar verksamheten”. Han
avslutar sin text med att säga att ”barnen på Augustenborg hör inte hemma i en källare”. För
”Emil” är verksamheten så mycket mer än sina rum. Gnistan är för honom en plats som
speglas av de relationer som fick växa fram i lokalen.
Den objektiva miljön beskrivs av ”Selma” som ett andra hem: ”doften av ostmackor, en varm
stämning, väggar i alla regnbågens färger, ett tjugotal skor huller om buller vid ingången – allt
talade om för en, redan vid porten, att här var du inte ensam, utan i en värld där allting är
tillåtet och inget försvinner”. För Selma var den materiella miljön viktig då den inbjöd till en
gemenskap. ”Värmen” hon pratar om var dels materiell och pekar på vikten av rum som
inbjuder till prestationslöst umgänge och möjligheten att upplåtas i socialisering. Senare i
texten pratar hon också om ”värme” som en direkt effekt av gemenskapen. Gnistan var ett
alternativ till det utanförskap hon upplevde i vardagen och utgjorde en trygghet i form av
kontinuitet. Att det fanns där dag efter dag när hon inte ville gå hem eller när kompisarna inte
slutade mobba, ”kramade Gnistan om en med sin värme”. Gnistans sociala och materiella
miljö utgjorde för henne en ”tillflykt och oas”, där barn blev ”accepterade för vilka vi var och
uppskattade som vinnare i ett samhälle där vi i förtid var dömda att förlora”. Den varma
miljön bestod av objektiva faktorer i form av mat, färger och oordning och subjektiva
upplevelser av en social värme. Dessa två aspekter av en varm miljö gjorde att ”Selma” kunde
vara delaktig i en gemenskap som hon annars inte hade möjlighet till. Mötesplatsen var en
plats där ungdomar kunde känna tillhörighet genom att andra accepterade och bekräftade dem
för vilka de var. Genom att upplåtas i aktiviteter kunde deltagarna samtidigt uppgå i en
gemenskap.
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Även Ivar beskriver Gnistans materiella miljö som en generell ”atmosfär” av
bekymmerslöshet som tillät honom att vara barn. Bekymmerslösheten tillsammans med
”atmosfären, aktiviteterna, varma mackor och saft” utgjorde tillsammans en ”värme som
genomsyrade verksamheten”. Hans personliga associationer skiftar mellan subjektiv och
objektiv miljö. I en reflekterande passage anser han Gnistan som ett andra hem. Den sociala
acceptansen som bekräftades av personal och övriga deltagare återkommer i ”Marjas”
berättelse. Hon beskriver Gnistan som ett ställe dit barn kan gå för att ”på olika sätt utveckla
sina sociala kompetenser och få en möjlighet att bli sedda för det de är och bli uppmuntrade
att sträva efter sina drömmar och mål”. I både ”Ivars” och ”Marjas” berättelser skriver de
generellt om hur ”barn” hade det. I denna formulering kan utläsas en kollektivitet där
upplevelsen av deltagandet inte endast gällde de, utan omfattade alla deltagare. Gemenskapen
är en del av hur de tänker om Gnistan. Att de kunde bli accepterade på sina egna villkor som
barn är ett återkommande tema i berättelserna.

Känslan av att delta i något större än dem själva bidrog till en social tillhörighet. Genom att
anknyta till verksamheten gjorde deltagarna den materiella och sociala strukturen till en
central del av sitt sociala liv. (Andersson 2008:187-188) ”Sara” skriver att när hon började gå
till Gnistan var det främst ett ställe att hänga på efter skolan, ”att pyssla och leka med
kompisarna” men som i efterhand utvecklades till att vara en central plats i hennes ungdom,
där hon fick lära känna nya vänner och förvärva ny kunskap.

Det sociala umgänget är ett genomgående tema och många informanter kopplar verksamheten
till relationsbyggande. ”Ivar” beskriver Gnistan som ”en kulturellt mångfaldigad plats” där
han ”lärde känna och lärde älska människor”. Relationerna säger han är något som har gjort
honom till en bättre människa genom att vara öppen för olikheter. Att det finns mångfald och
kreativitet på en mötesplats gynnar de kreativa processerna i olika rum. (Andersson 2008:196)
Enligt informanternas utsagor gynnar det också en större benägenhet till social acceptans och
empatiska förmågor. ”Selma” skriver ”att vara öppen och tillåtande, att ta sig tid för empati
och förståelse har varit naturliga konsekvenser av en halv barndom spenderad där”. På skilda
sätt beskriver informanterna hur olikheterna individer emellan bidrog till att skapa en
gemenskap. ”Emil” beskriver denna mångfald som ”vuxna och barn från livets alla hörn.
Nyanlända, nyutbildade, trasiga, till synes hela. En brokig skara barn. Barn från olika kulturer
och olika hem. Ibland även nya barn, som ibland helt magiskt dök upp och hittade hem i de
olika lokaler som har huserat Gnistan under åren”. ”Anna” poängterar vikten av att socialisera
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sig med olika sorters människor: ”Barnen var av blandade åldrar och nationaliteter, och jag
tror det var viktigt för allihop att få umgås med både äldre och yngre, få ett blandat intryck av
människorna runtomkring en, och både avsiktligt som oavsiktligt lära sig från varandra”.

I informanternas utsagor kan utläsas att den sociala miljön varierade i ålder, kulturell eller
nationell bakgrund och utseende. Variationen hos deltagarna bidrog till att skapa en kollektivt
lärande miljö och en hemkänsla. Att många deltagare relaterar hemkänsla med social variation
kan härledas till att de flesta var av utländsk bakgrund och inte upplevde en liknande
gemenskap i samhället utanför. Mahoney och Stattins studie (2000) visar att miljöer som
upplevs som öppna och accepterande kan motverka antisocialt beteende. Deltagarnas
berättelser bekräftar den positiva länken mellan en öppen och varierande social miljö och
social utveckling. Genom att möta människor i olika åldrar och från olika delar av världen
fungerade Gnistan som en kollektivt lärande miljö där deltagarna själva utgjorde en viktig del
i ekologin.

7.3 Aktiviteter, roller och relationer ur ett mikroperspektiv
Bronfenbrenner beskriver mikrosystemet som ett mönster av den utvecklande personens
aktiviteter, roller och relationer i en given miljö med särskilda fysiska och materiella drag.
(1979:22). Denna del i analysen kommer fokusera på informanternas uppfattning om de
aktiviteter, roller och relationer som de deltog i på Gnistan och relateras till mikrosystemets
begrepp om dyaden.

I hypotes 26 om mikrosystemet skriver Bronfenbrenner att möjligheter att stimulera barns
utveckling beror på i vilken grad vuxna skapar och bibehåller tillfällen för barnen att engagera
sig i en variation av successivt mer komplexa moralaktiviteter och interpersonella strukturer,
som motsvarar barnets tilltagande förmåga och tillåter det att introducera egna innovationer.
(Andersson 1986:86, Bronfenbrenner 1979:204) ”Anna” och ”Axel” beskriver på olika sätt i
sina berättelser hur deltagarna anordnade aktiviteter för barnen under sin arbetstid på Gnistan.
Genom att ta ansvar för andra deltagare och varandra blev de engagerade i verksamheten.
Meryem och Marja berättar om sina upplevelser som deltagare innan sommarjobbet.
”Meryem” skriver om hur det varje dag fanns en aktivitet planerad på Gnistan. Hon berättar
också att hon på mötesplatsen kunde uttrycka sina önskemål och få dessa bekräftade. ”Marja”
skriver att verksamheten bjöd in till många spännande och varierande upplevelser.
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Att det fanns en variation av aktiviteter som informanterna fick både planera, utföra och delta
i bidrog till en ökad känsla av delaktighet i verksamheten. Bronfenbrenner menar att den
utvecklande potentialen höjs när den fysiska och sociala miljön möjliggöra och motiverar
barnet att engagera sig i mer komplexa moralaktiviteter, ömsesidiga interaktionsmönster och
primära dyadrelationer med andra i närmiljön. (ibid.163). För att deltagarna skulle kunna ta
ansvar för verksamheten på ett funktionellt sätt var det viktigt att det fanns en struktur att
härma och ett ramverk av regler och förhållningssätt att reproducera. Detta gjorde de först
som deltagare. Gnistans inkluderande utomhuspedagogik behövde introduceras och förstås
innan deltagarna kunde motiveras till att engagera sig i verksamheten.

Att motivationen lyckades tyder på att det fanns en överenskommelse mellan informanternas
behov och den sociala anpassning som sker på mötesplatsen. Utifrån Bronfenbrenners
definition av roller hänger de till stor del ihop med de roller som informanterna beskriver.
Roller bestäms enligt honom dels av ens sociala position, men också av den sociala kontexten
– alltså relationerna- runt omkring. (ibid.85) Genom att ta ansvar för aktiviteter och en miljö
som inbjöd till påverkan under ledningen av en föreståndare som förväntade sig ett
engagemang axlade deltagarna rollen av medägare till Gnistan. Ett ömsesidigt samarbete för
att få verksamheten att fortsätta vara rolig och ”utmanande” krävde utvecklingen av nya roller
som deltagarna kunde iklä sig, och göra till sina egna.

Bronfenbrenner kallar fenomenet av övergång från observation till aktivitet för en
aktivitetsdyad. Då har observationsdyaden växt för att inkludera andra i gemensamma
aktiviteter. (Bronfenbrenner 1979:59) När ”Sara” beskriver hur hon och hennes kusin fick
möjligheten att hålla i Gnistans Dansgrupp varje fredag ger hon exempel på en primär
dyadrelation som gått från observation till aktivitet. Dansgruppen som de själva fick
organisera och planera hade sin utgångspunkt i en dyadrelation som utvecklades till att
inkludera andra, då den strukturella komplexiteten växte för att engagera andra personer.
Detta bidrog till ett ömsesidigt deltagande. (Andersson 1986:79) Genom att vara delaktiga i
verksamheten och på ett direkt sätt påverka dess struktur och innehåll medverkade deltagarna
till att öka varandras engagemang. Deltagarna blev på så sätt delägare till Gnistan. När
observationsdyader växte till aktivitetsdyader växte engagemanget i aktiviteterna men bidrog
också till att skapa en gemenskap som inte var påtvingad utan organisk. Det positiva
samspelet med miljön bidrog till ett förverkligande av den egna potentialen. När ”Sara” och
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hennes kusin blev ”dansledare” utvecklade de perceptioner och relationsmönster som
förväntades av rollen. Beroende på om rollen framkallar samarbete eller konkurrens kommer
också beteendet följa rollens förväntningar. (Bronfenbrenner 1979:92-104)

I sina hypoteser om mikrosystemet betonar Bronfenbrenner vikten av att maktbalansen
förskjuts i riktning mot den utvecklande personen så att denne får chanser att ta egna initiativ
och får möjlighet att påverka och styra interaktionsprocessen i de aktiviteter, roller och
relationer den är aktiv i. (Bronfenbrenner 1979:59) Informanterna gick från att vara
medlemmar till att vara deltagare i verksamheten. Genom att först observera sin miljö kunde
informanterna internalisera de kraven miljön ställer på dem. I egenskap av sina olikheter som
individer och genom sin påverkan förändrade informanterna Gistans miljö. På olika sätt fick
deltagarna iklä sig roller av medägare, medskapare och entreprenörer. Via den vägledande
modellen förväntas Gnistans deltagare ta ansvar för verksamheten och göra den till sin egen.
Att Gnistan är en öppen verksamhet får en dubbel betydelse – mötesplatsen är öppen för
påverkan. Infriade förväntningar gör att varje del blir en viktig del som gör helheten.

För att visa att utveckling har skett måste forskaren kunna säkerställa en förändring i en
persons föreställningar och/eller aktiviteter över tid och i andra närmiljöer. (ibid.35) ”Selma”
skriver att hennes delaktighet i Gnistan ledde henne till att hon ”i sitt vuxna liv valde att
arbeta med marginaliserade människor, mot orättvisor och för allas lika värde”. Ivar skriver
på ett liknande sätt om hur relationerna som växte fram i Gnistan inte endast inspirerat honom
till att välja yrke ”utan till att ständigt försöka vara en godare människa”. Gnistan inspirerade
även ”Meryem” och ”Sara” i valet av yrke och ”Ivar” bar med sig den inlärda ansvarskänslan
till sitt nuvarande arbete.

Utifrån Bronfenbrenners definition av utveckling som en persons växande uppfattning om den
ekologiska miljön, hens relation till den och växande möjlighet att upptäcka, behålla eller
förändra miljöns egenskaper (ibid.27) kan en dra slutsatsen att informanternas delaktighet i
Gnistan var en process av socialisering in i ett beteende av relationsbyggande. Detta beteende
både påverkade och påverkades av miljön genom att deltagarna engagerade sig i aktiviteter
och roller i dyadrelationer med andra. Gemenskapen som växte fram som ett resultat av
engagemanget gav långtgående upplevda effekter i form av behovet att reproducera roller och
relationer man haft tidigare i livet. Kopplingen mellan en socialt aktiv och strukturerad
verksamhet var positiv för utvecklingen.
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7.4 Föreståndarens roll i mikro-och mesosystemet
I detta avsnitt kommer jag analysera min egen roll i Gnistans ekologi. Ungdomarnas
upplevelse av min funktion i Gnistan relateras till Bronfenbrenners studier av den vuxnes
betydelse för inlärning och i form av primär länk mellan närmiljöer. Fyra av åtta texter berör
min roll som verksamhetsledare.
Att den utvecklande personen hyser positiva känslor eller har ”långvarig emotionell bindning”
till den vuxne är av stor betydelse då det underlättar inlärningen och utvecklingen under
förutsättning att den vuxne gradvis skjuter ifrån sig makten till förmån för den utvecklande
personen. Relationen till den externa dyaden, eller tredje parten, måste rymma positiva
känslor. (Bronfenbrenner 1979: 60) ”Emil” har fokuserat väldigt mycket på min roll som
verksamhetsledare i sin berättelse. Ett utdrag ur hans text ger ett exempel på en stark
emotionell bindning:

Barnen är Gnistan. Gnistan är Safija. Safija är Gnistan. Safija är barnen. Jag
är djup imponerad av denna person. Handlingskraften och upprymdheten är
en anledning till att jag alltid minns henne. […] Alltid det högsta skrattet
som fick även de kargaste av föräldrar att dra på smilbanden. Jag som barn
märkte detta, och försöker bära med mig. Alltid en auktoritet som återställde
ordningen med sin närvaro och samtal.
I ”Emils” inledande resonemang jämställs de olika delarna av helheten som är Gnistan.
Gnistan, barnen och jag blir tillsammans en miljö där delarna både utgör och är helheten.
Rollerna och relationerna är till synes utbytbara. Relationerna som utgör kopplingarna mellan
miljöns olika delar blir själva definitionen för dem. Enligt Bronfenbrenner är det den primära
länken som kopplar den utvecklande personen med närmiljön (se typ 1, Mesosystem i Teori).
Denna utjämning av roller följs sedan av en uppfattning där jag är en auktoritet. Att jag
”alltid” var positiv och ”alltid” en närvarande auktoritet är för ”Emil” de utmärkande dragen i
min roll av verksamhetsledare.
Även ”Ivar” skriver att jag i stor utsträckning var den faktor som kännetecknade Gnistan.
Detta kan bero på att Gnistan haft olika adresser under åren som gått och ännu fler
medarbetare. Jag som verksamhetsledare har varit en kontinuerlig faktor som både säkrat och
upprätthållit verksamheten och dess stadgar. Marja skriver att ”ville man prata med en vuxen
fanns Safija alltid där”. Enligt ”Ivar” uppfyllde jag Gnistan med en ”värme och säkerhet” som
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genomsyrade hela verksamheten. ”Meryem” skriver att ”gemenskapen, kärleken och
tryggheten som förmedlades av föreståndaren till barnen skapade en harmoni”. Genom att
bygga relationer utifrån en positiv förväntan på deltagarna upplevde de trygghet och värmen i
en gemenskap. I deras formuleringar är det jag som är källan till deras generella upplevelser
av miljön. Denna upplevelse blir möjlig genom att deltagarna utökar sina subjektiva
perceptioner om mig till att omfatta hela verksamheten och generalisera miljön som ”allmänt”
varm och säker. Bronfenbrenners syn på miljö gör sig gällande. Med miljö avser
Bronfenbrenner krafter som finns utanför individen såsom föremål, handlingar och andra
personer liksom samhället. Det är inte endast de objektiva förhållandena som är viktiga i hans
modell utan även hur dessa upplevs av individerna i miljön. (1979:4,7) Snarare än att utgå
från den objektiva miljön och därefter undersöka individers upplevelse av den är det viktigt
att i detta avseende påpeka att det är informanternas upplevelser av miljön som berättar om
hur den var. Den subjektiva verkligheten formar bilden av Gnistan och min roll som
föreståndare.
Orden ”värme och säkerhet” återkommer också i ”Emils” text: ”säkerheten och värmen barn
känner på Gnistan sträcker sig bortom varma färger och varma mackor”. I hans text sträcker
sig de två aspekterna till relationerna som byggdes under hans tid där och som fortsätter även
efter delaktigheten i Gnistan. Även ”Selma” tar upp relationsbyggandet som bestående över
tid: ”Vi som delade tiden i Gnistan har skapat band som aldrig går att klippa, för de har
tvinnats under en lång tid och med Safijas hjälp med mycket möda”. ”Ivar” påpekar också att
relationerna som skapades mellan barnen, mig och resterande personal är något han
”värdesätter enormt” och som han anser har bidragit till sin personliga utveckling.
Bronfenbrenner menar att möjligheter att stimulera barns utveckling i stor utsträckning beror
på i vilken grad vuxna skapar och bibehåller tillfällen för barnen att engagera sig i en
variation av successivt mer komplexa moralaktiviteter och interpersonella strukturer. (ibid.
204) Att ungdomarna fick tillfällen till relationsbyggande har varit avgörande för graden av
delaktighet i Gnistan. Enligt Bronfenbronners utvecklingsekologi antas de direkta länkarnas
betydelse vara störst för personer med begränsade erfarenheter och upplevelser av sin egen
kompetens. När erfarenhet och självförtroende ökat höjs utvecklingen efter ett visst stadium
av kontakt med helt nya närmiljöer där kreativitet och anpassning istället sätts på prov.
(Andersson 1987:91)
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För informanterna har miljön varit en viktig del av deras upplevelse av Gnistan. För en del
handlar det om resurser; material och upplevelser som många inte hade möjlighet att uppleva
men som de fick delta i på Gnistan. Likaså var den sociala aspekten av miljön en betydande
faktor för hur de idag skapar mening kring Gnistan; det var en miljö där människor av
blandade bakgrunder och åldrar möttes och interagerade. Föreståndarens roll i att främja
relationsbyggande är av vikt för ungdomars socialisering och inkludering Möjligheter till
erfarenhet och utveckling genom skapande, socialt utbyte och upplevelserika aktiviteter är ett
återkommande tema i informanternas narrativ. Tilliten till miljön beskrivs av informanterna
som ett andra hem. Informanternas livsberättelser pekar på betydelsen över att ha en
mötesplats i området som ett led i att känna gemenskap och som ett alternativ till utanförskap.
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8. Slutsats och diskussion

Syftet med studien har varit att undersöka tidigare deltagares upplevelser av en öppen
verksamhet. Gnistan är en förebyggande och främjande verksamhet som jobbar med en
inkluderande pedagogik. Det senare innebär att Gnistan aktivt arbetar med att öka alla
medlemmars deltagande genom att göra de till medskapare av verksamheten. Därför har det
också varit av intresse att undersöka hur ungdomarna ser på relationen mellan individ och
miljö och sin egen roll i detta samspel. Har de känt sig inkluderade i verksamheten? Vilken
roll har strukturen spelat för deras delaktighet i Gnistan? Dessa har varit ledande
frågeställningar.

Livsberättelseforskning pekar på att berättare ofta lyfter fram de händelser som vid tid för
berättelsen anses vara viktiga för helheten. (Frykman 1992:261) Deltagarna har fokuserat på
olika saker i sina berättelser. Många har skrivit om ansvarskänslan de lärde sig under sitt
första sommarjobb eller mellanmänskliga relationer, andra har fokuserat på Gnistan som ett
aktivitetscentrum, en fristad och ett andra hem och beskrivit detta nostalgiskt med
utgångspunkt i sinnen. Några har mest skrivit om min roll som föreståndare. Resultatet har
visat att tillhörigheten till en gemenskap främjats genom att ungdomarna påverkats och fått
möjligheter till påverkan på miljöns innehåll och struktur. Gemenskap och relationer har varit
avgörande för deras deltagande. Min roll som föreståndare har främjat delaktigheten genom
att jag fungerat som en positiv förebild och som stöd i relationsbyggandet mellan mig och
dem, och mellan deltagarna sinsemellan.

Deltagarnas berättelser kan enligt resultatet relateras till fenomenet inkludering. Enligt
Nilholm (2006) blir inkludering i ett system möjligt om systemet anpassas till individernas
olikheter. För att detta ska ske måste alltså systemet som helhet anpassa sig efter delarnas
egenskaper. Systemet anpassar sig efter individen. (2006:14-15) Gnistan verkar på olika sätt i
systemet som är samhället, men det utgör också ett litet system för sig. Genom att låta
individernas olikheter och förmågor forma verksamheten har den främjat inkludering.
Deltagarna har genom sin påverkan på miljön uppgått i ett större system. Inkluderingen i
Gnistan har också bidragit till en större inkludering i samhället då många deltagare i sina
framtida val av studier och yrken har påbörjat och fortsatt i en social riktning. De har genom
sina beslut velat fungera som förebilder. Gnistan har på olika sätt varit en lärande miljö.
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Ungdomarna har socialiserat sig in i ett beteende av hänsyn och ansvar för människor, djur
och sin omgivning. Nordquists perspektiv på lärandet som en dialog som sker i samspelet
mellan individ och omgivning görs gällande. Lärandet är i denna dialog mellan Gnistans miljö
och ungdomarna framförallt ett deltagande. I resultatet framkom att individer förutom att lära
sig ansvar och hänsyn också utvecklade sociala kompetenser och fick möjlighet till
utmaningar som bidrog till att öka deras självkänsla och stärka gemenskapen. När ungdomar
lär sig för att lära andra upptas de i en gemenskap. I resultatet framgick hur den vägledande
modellen blir möjlig när individer går från att observera ett beteende till att handla i enlighet
med det beteendet. När ungdomar kan något och utövar det, blir de något och har en
tillhörighet. När denna tillhörighet till en grupp har positiva relationer till andra viktiga
grupper i samhället kan det vara en väg till ett ökat deltagande i samhället. (Ungdomsstyrelsen
2008:134-135) Ungdomarnas utveckling av beslutsfattande förmågor och ansvarstagande har
fungerat främjande för deras inkludering i samhället. Gnistans öppna struktur tillät
ungdomarna att påverka miljöns innehåll genom att uttrycka och förverkliga sina behov, detta
ledde till ett ökad deltagande då ungdomarna investerade sin egen tid i aktiviteterna.

Att strukturen och den sociala miljön är viktig för ungdomars beteendeutveckling bekräftas av
många studier. (Wilson, Gottfredson, Cross, Rorie och Connell (2010), Mahoney och Stattin
(2000), Trainor, Delfabbro, Anderson och Winefield (2010)). Studier gjorda vid Örebro
Universitet visade att deltagande i strukturerade fritidsaktiviteter var länkat till mindre
antisocialt beteende. (Mahoney och Stattin 2000) Vad som utgör en strukturerad verksamhet
redogörs inte för i studien som generaliserar många olika sorters verksamheter. Den visar
dock att det är viktigt att det finns positiva relationer till jämnåriga och lärande och
utmanande aktiviteter i en öppen och accepterande miljö. En hög struktur i en lärande miljö
med kompetent personal möjliggör utveckling. (ibid.) Men Gnistans miljö är inte bara
strukturerad. De strukturerade inslagen finns i form av utomhuspedagogik med besök till
Kaninhotellet och arbete i trädgården, i Kompissamtal och utflykter. Däremellan är det också
mycket tid till att ”bara vara”. Fastän detta är något som ungdomar vill ha ut av sin fritid hade
det enligt studier vid Örebros Universitet också kunnat leda till en negativ utveckling av
antisocialt beteende. Studierna ovan pekar på att ostrukturerade fritidsaktiviteter leder till en
större benägenhet att uppvisa olika anpassningsproblem. I kombination med att besökare till
öppna fritidsgårdar oftast är ungdomar med problembeteenden har ostrukturerade
mötesplatser potentialen att vara en källa till oro för en positiv utveckling. (Ungdomsstyrelsen
86-89) Ungdomarna i denna studie har inte uppvisat problembeteenden, men har å andra sidan
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haft anti-sociala benägenheter. Gnistan har också ända sedan starten haft besökare med
problematisk bakgrund och psyko-sociala svårigheter. Informanterna har vistats i en socialt
varierande miljö av ”frisk”- och ”riskförklarade”. Informanterna utgjorde en del av den nedre
medelklassen i Malmö som var barn till ensamstående eller nyanlända föräldrar, föräldrar som
mottog bistånd eller den konstanta tredjedel som i Malmö jobbar skift, föräldrar som inte hade
någon sysselsättning - och därför hade deras barn inte heller rätt till fritids. Några av
ungdomarna beskriver gemenskapen och relationerna som utvecklades på Gnistan i kontrast
till ett samhälle där deras vardag kännetecknades av utanförskap. Detta betyder också att man
måste se på utanförskap ur ett bredare perspektiv, som ett fenomen som inte bara berör
ungdomar i riskzonen eller förortsområden men också enligt Forkby de ungdomar som på
olika sätt inte syns eller isolerar sig i samhället. (Ungdomsstyrelsen 2008:41-42) Att deras
utveckling inte präglades av anti-socialitet eller nedsatta förmågor trots att Gnistan inte enbart
hade jämnåriga medlemmar eller en strukturerad verksamhet kan enligt forskningsöversikten
förklaras på olika sätt.

Enligt författarna Akiva, Cortina, Eccles och Smith (2013) kan detta ha att göra med att
individen och miljön sammanstrålade i en positiv matchning. Om ungdomar känner sig
delaktiga har de lättare för att tillskansa sig positiva egenskaper i den sociala kontexten. Att
den sociala miljön för många upplevdes som ett andra hem gjorde att de lättare kunde känna
tillhörighet. Tillhörighet fungerar som drivkraften för människor att känna att de passar in.
(ibid.) Den sociala och materiella miljöns värme och säkerhet som ungdomarna beskriver i
sina berättelser bidrog till hemkänslan. Detta gjorde att de lättare kunde anknyta till Gnistan.

Enligt Koutakis avgörs anknytning av fyra faktorer: känslomässiga relationer, engagemang,
deltagande och tilltro till de värden man anknyter till. Ju större anknytning desto mindre
sannolikhet att ungdomar ägnar sig åt normbrytande beteenden. Känslomässiga relationer
handlar om hur starka band individen har till andra runt om kring sig. Engagemang handlar
om hur mycket tid, energi och ansträngning man ägnar åt olika aktiviteter i samhället. Om
individer är väldigt engagerade i aktiviteter blir de mindre benägna att riskera sin sociala
position med normbrytande beteende. (Ungdomsstyrelsen 2008:81-82) Trots att det fanns
mycket tid till att ”bara vara” kunde ungdomarna på grund av naturen i relationerna med
andra deltagare och mellan föreståndare och deltagare utvecklas positivt. Då den sociala
miljön bestod av olika sorters människor med olika åldrar och intressen kunde deltagarnas
upplevelser av det sociala rummets möjligheter fungera på ett både främjande och
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förebyggande vis. Ungdomarna upplevde att de under sin tid byggde viktiga relationer som
möjliggjorde gemenskap och som fortsatte vara viktiga senare i livet. Enligt Koutakis är det
viktigt att relationsbyggandet är prioritet i alla verksamheter och är en av faktorerna som
utgör en kvalitativ fritid. (ibid.) Liksom Koutakis skriver Hanström och Svenneke (2008) att
fritidsledarens viktigaste roll är ”byggandet av bärande relationer”. (ibid. 103) Genom att
ungdomarna inte upplevde sig själva som problem utan som deltagare och medskapare i
verksamheten blev den sociala samvaron hanterbar och meningsfull. På så sätt hjälptes vi åt i
skapandet av KASAM. Här var min roll som ledare i form av primär länk till miljön viktig då
jag genom den vägledande modellen, genom att finnas där som stöd och pedagog, bidrog till
att hjälpa deltagarna klara av stressammanhang. (ibid.105) Detta kunde gälla organisering och
planering av aktiviteter, som kontaktnät till andra forum för bekräftelse (för exempelvis
Dansgruppen eller genom att erbjuda sommarjobb), eller i motiverande samtal (under
Kompissamtalen). Den upplevda tillgängligheten av socialt stöd spelar en kritisk roll i
deltagarnas förmåga att hantera stress. (Trainor, Delfabbro, Anderson och Winefield 2010)
I Denault och Poulins (2008) studie framkommer att stödet från fritidsledaren är väldigt
viktigt för ungdomars socialisering och välmående då ungdomar internaliserar den positiva
feedbacken de får från fritidsledaren. Att jag som föreståndare inspirerade många till ett val i
form av yrke eller studier bekräftar ett främjande och förebyggande arbete. På så vis blev
Gnistan en del av ungdomarnas egna sociala strukturer. Detta kunde bara ske efter en
ömsesidig överenskommelse där deltagandet i Gnistan spelat en roll i skapandet av
sammanhang. (Ungdomsstyrelsen 2008:187-188) Att Gnistan var en del av Eko-staden
Augustenborg och därmed en del av ett system som jobbar för hållbar utveckling präglade
både arbetssätt och förhållningssätt i verksamheten. Genom att ge aktivt stöd som inspiratör
och byggare av bärande relationer kunde ungdomarna inkluderas i verksamheten.
Mötesplatsen kan utifrån resultatet tolkas som ”en viktig del i ett gott samhällsbygge”.
(ibid.118)

I anslutning till denna studie har många frågor uppstått som ligger utanför studiens
intresseområde men som är intressanta att bejaka för framtida forskning. Överlag behövs det
fler svenska studier om mötesplatser betydelse för barn och ungdomar ur olika perspektiv,
socialt, psykologiskt och över tid. Ur ett större perspektiv är det viktigt att belysa de positiva
aspekterna av det dagliga arbetet i mötesplatser då dessa verksamheter är de mest utsatta i
varje års budgetförslag. Vilken betydelse har mötesplatser för föräldrar till barnen och
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ungdomarna som deltar i verksamheten? Vad betyder det för nyanlända barn och ungdomar
att ha tillgång till mötesplatser? Vilken reell skillnad gör mötesplatser? Detta kan vara svårt
att mäta. Därför är det viktigt med fler studier som utgår från barn och ungdomars perspektiv
och utsagor. Ur ett miljö-perspektiv hade det varit intressant att veta vilka sociala och
emotionella färdigheter barn och ungdomar utvecklar i deltagandet av naturens lärande miljö.
Vad betyder hållbarhet för dem? Vad är skillnaden mellan mötesplatser som har fokus på
utomhuspedagogik jämfört med dem som inte gör det?

Jag har med detta arbete försökt bana vägen för liknande arbeten som tillvaratar de
professionella yrkesutövare som finns i verksamheter men också de röster som sällan kommer
till tals i det offentliga utrymmet. Implikationerna kan endast mätas i dess effekt, men studien
visar att i mötesplatser där deltagare och miljö ”passar ihop” kan produktiv utveckling ske
under gynnsamma förhållanden. Mer forskning behövs om mötesplatsers positiva bidrag till
ungdomars utveckling om dessa forum ska överleva dagens klimat.
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