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Abstract  

 

The purpose of this scientific essay is to highlight the difficulties of managing a multicultural 

school and the importance of having an intercultural competence. The essay is based on the 

thoughts on how to affirm cultural identity and ideas of equal value. I also want to show how 

the national curriculum relate to cultural identity and equal value. The essay reflects my own 

experiences and is used in a developmental process and a reflective writing. The conclusion 

shows that leisure pedagogues in today's multicultural school face several obstacles. Leisure 

pedagogues need to be trained more in how the national curriculum shall be interpreted, to 

create a unified outlook and intercultural skills to meet the children and themselves in difficult 

situations. 
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Sammanfattning 

 

Den här vetenskapliga essäns syfte är att belysa svårigheterna i att hantera en mångkulturell 

skola och vikten av att ha en interkulturell kompetens. Essän bygger på tankar kring att bejaka 

kulturell identitet och tankar om allas lika värde. Jag vill också visa på hur läroplanen 

förhåller sig till kulturell identitet och allas lika värde. Essän speglar egna erfarenheter som 

används i en utvecklande process och ett reflekterande skrivande. Slutsatsen visar att 

fritidspedagogerna i dagens mångkulturella skola möter flera hinder. Fritidspedagogerna 

behöver utbildas mer i hur styrdokumenten ska tolkas, för att skapa ett enat synsätt och en 

interkulturell kompetens samt för att kunna möta barnen och sig själva i svåra situationer.  

 

Nyckelord: Interkulturell kompetens, allas lika värde, läroplan, fritidshem, kultur, tradition.  
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Vinsten: en kvinna! 

 

Fritidshemmet har många stora fönster och det lyser ett vackert solsken in i rummet. Där finns 

en myshörna med en soffa och i andra delen finns bord och stolar för att barnen ska kunna rita 

eller måla. I den tredje hörnan finns dockor, vagnar samt spis, små bord och stolar. I den 

fjärde hörnan finns spelhörnan, både med vanliga sällskapsspel och med ett större spel som 

kallas för air hockey och står på golvet i rummet. Det är nio barn på fritidshemmet och det är 

ganska stojigt i rummet, trots att det inte är så många barn. Jag observerar tre pojkar i 

sjuårsåldern som alla vill börja spela air hockey och det blir en diskussion mellan dem. 

Martin
1
 står på ena sidan av spelet och väntar ivrigt på att de andra pojkarna ska komma 

överens. Olle och Nisse knuffas och tjafsar om vem av dem som ska stå på andra sidan.  

 

Till slut vinner Olle och Nisse går över till Martins sida och försöker flytta honom från 

platsen. Martin markerar och säger: ”Sluta, jag stod här först” och till slut ger sig Nisse och 

ställer sig på ena långsidan av spelet, men är fortfarande ivrig på att spelet ska komma igång. 

Olle säger uppspelt: ”Vi måste ha ett pris för den som vinner!” Nisse håller händerna i sargen 

och hoppar ivrigt upp och ner och säger: ”Ja, vi kan vinna en motorcykel!” ”Nej!” utropar 

Martin ”Vi kan vinna en kvinna!” Han hoppar upp och snurrar runt och gör samtidigt en 

segergest genom att stäcka upp ena armen i luften. Olle och Nisse stannar upp och tittar på 

Martin, jag ser hur de tänker för ett ögonblick. Olle hoppar upp i luften, skrattar och säger: 

”Ja, det blir bra!” Nisse nickar och säger: ”Det blir bra, för då kan hon sköta om mitt hem.” 

De skrattar, är mycket koncentrerade på konversationen och nöjda med varandra. Pojkarna 

börjar sitt spel mot varandra.  

 

När jag iakttar pojkarna blir jag förvånad. Jag hinner tänka: ”Hur gick det där till? Hur kan en 

pojke som är sju år komma på att man kan vinna en kvinna?” Jag blir påverkad av uttalandet, 

eftersom det inte skulle komma på tal när jag växte upp, det vill säga att man kan äga någon. 

Men jag reagerar också över att vännerna tog till sig konceptet på en gång. Hur kan jag säga 

till pojkarna att det idag inte är en laglig rätt att äga en kvinna, att det inte är lagligt att äga 

                                                           
1
 Samtliga namn och platser är fingerade 
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någon människa, utan att få dem att framstå som att de gör fel? Jag tänker att pojkarna ser det 

som en lek. Jag anser att bryts inte mönstren av fritidspersonalen kan det leda till att pojkarna 

reproducerar ett invant mönster utifrån hur det ser ut i pojkarnas familj.  

 

På fritidshemmet går jag fram till Eva och ber henne att gå åt sidan med mig för att jag ska 

kunna berätta vad jag upplevt. Hon ser helt lugn ut och visar ett nyfiket ansikte när jag börjar 

berätta. När jag ser på henne igen efter berättelsen med pojkarna ser hon mer fundersam och 

en aning förtvivlad ut och säger: ”Killarna har mammor som är hemma och sköter hemmet 

och inte är arbetande, så för dem är det en verklighet att kvinnor är hemma.” Enligt Eva är 

detta inget ovanligt uttalande på denna skola. Det är flera killar som anser att de ska ha en 

kvinna som ska sköta om familjen när de blir stora, för det tillhör deras kultur. Hon menar att 

pojkarna ser hur deras familjer skapar sina relationer och att de vuxna männen och kvinnorna 

pratar på samma sätt som killarna, så det är inte förvånande för henne. 

 

Dagen efter händelsen på fritidshemmet med pojkarna har jag lunchrast och sitter i 

personalrummet. Tankarna kring pojkarna finns kvar och jag kan inte skaka av mig händelsen. 

Jag berättar för Lennart, en manlig kollega och några andra som sitter runt och lyssnar. Han 

säger: ”Ja, det är så de ser på kvinnor.” Konstaterandet sjunker in hos mig och de andra nickar 

och håller med. Lennart fortsätter: ”Det är deras kultur och det går inte att ändra på deras 

syn.” Han rättar till sig i soffan och jag upplever situationen som att han tycker det är 

obekvämt att prata om ämnet. Jag står på mig och säger: ”Det måste ändå finnas sätt att arbeta 

för att kunna förändra synen successivt?” Han fortsätter: ”Nja, visst går det kanske, men 

samtidigt är det deras kultur och det blir svårt att påverka barnen för de vuxna är ju de som 

bestämmer över deras tillvaro.” Gunnar, en annan kollega, flikar in: ”Det går aldrig att ändra 

på hur de tänker.” Lennart fortsätter berätta: ”Jag vet inte hur det skulle göras, för de bryr sig 

inte om vad vi säger i skolan utan är invävda i sina traditioner.” Jag vill fortsätta prata men 

känner att det finns ett visst motstånd så samtalet går över till andra ämnen. När jag lämnar 

personalrummet får jag känslan av att denna situation är någonting som jag i framtiden 

kommer att stöta på och kommer att ständigt behöva arbeta med.  

 

 



3 

Att göra som mamma 

 

Vi går till matsalen med barnen för att äta lunch och vi ställer oss i kön. När jag tittar ut över 

matsalen noterar jag, att några barn är otåliga. De hoppar upp och ner för att få en titt på 

maten. Olivia står tillsammans med Olle, Nisse och Martin. Martin frågar: ”Vad är det för 

mat?” Jag svarar: ”Det är fisksoppa eller tomatsoppa idag.” Martin uttrycker sin besvikelse: 

”Åh, nej det är inte gott, hemma behöver jag aldrig äta soppa! Min mamma lagar allt jag vill 

ha.” Jag säger: ”Smaka på soppan så kan du senare bestämma vad du tycker.” Kön slingrar sig 

fram till utportioneringen och jag ser när barnen börjar närma sig soppan. Martin tar en liten 

skopa av tomatsoppan.  

 

Strax därefter vänder sig Martin till Olivia och småpratar. Olivia står och brer en smörgås till 

sig. Hon tar upp en brödskiva till och brer den. Hon räcker den till Martin och han lägger den 

på sin bricka. De går gemensamt till sina platser. Martin sätter sig och Olivia går fram till 

vattenkranen och mjölkmaskinen. Hon trycker glaset mot stålpedalen och häller upp ett glas 

med mjölk och sedan ett glas med vatten. Hon går till Martin och ger honom sitt mjölkglas 

och ställer sitt eget vattenglas på sin bricka. Jag går fram och sätter mig tillsammans med 

dem. Jag säger: ”Det är i fortsättningen bra om alla tar sin egen mat och dryck, för själv vet 

man hur mycket man vill ha så ingen mat slängs.” Martin tittar på mig men säger inget. Han 

låtsas att han inget hörde och vänder bort ansiktet från mig. Olivia och Sandra tittar på mig. 

Olivia försvarar sig och säger: ”Jag får visst ge Martin mat, för han ska bli min man när vi blir 

stora.” Jag tittar på Olivia och svarar med mjuk röst: ”Visst, kan Martin bli din man när du 

blir stor, men när du och Martin går i skolan är det viktigt att var och en tar sin portion själv.” 

”Du kan inte hindra mig” säger Olivia bestämt. Jag tittar på Olivia och säger: ”Nej, du har rätt 

i att jag inte kan hindra dig. Men jag tror att det är bra om var och en tar sin portion.” Olivia 

ser trumpen ut men börjar äta långsamt.  

 

Händelsen får mig att känna frustration över att flickorna så tidigt som i sjuårsåldern 

reproducerar sina mammors plikter. Samtidigt är det deras fria val. Eller är det, det? Martin, 

som jag tolkar honom, vet redan att flickorna är till för hans ändamål och behov. Han bryr sig 

inte om att svara när jag talar till honom. Olivia kommer till hans försvar och försvarar både 

Martin och sig själv. Det lättaste, som pedagog, är att bara följa med flödet och bli en del av 
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arbetslagets arbetssätt. Samtidigt vill jag stå för det jag gör och vara stolt. Jag vill i mitt arbete 

kämpa för förändring och jag är rädd för att komma ut på arbetsplatsen och bli en produkt av 

att inte våga eller inte ha styrkan att visa vägen till jämlikhet och vikten av sitt eget värde.  

 

Olika lika värde 

 

På eftermiddagen har barnen fria aktiviteter på fritidshemmet. Jag och ett par flickor sitter vid 

bordet och diskuterar samtidigt som flickorna färglägger ett papper tillsammans. Maria säger 

helt plötsligt: ”Han gillar bara sånt som flickor gillar.” Hon riktar blicken mot Gustav som 

sitter och väver vid det andra bordet. Barbro säger att han är modig som vågar göra det han 

tycker är kul. ”Visst är det så?” frågar hon och riktar blicken mot mig. Jag nickar och säger: 

”Det är viktigt att göra sådant som man tycker är roligt.” Samtalet går över till något annat. 

 

Efter samtalet med flickorna pratade jag med Eva, en kollega, om Gustav. Jag berättade att 

jag observerat att han ofta eller alltid tyr sig till flickor både inomhus och utomhus. Eva 

berättar att Gustav mycket sällan eller aldrig leker med pojkar. ”Han är så tjejig! Han gillar att 

leka och stoja med flickorna och han gillar färger på kläder och hans stövlar är röda. Han till 

och med uppför sig som en tjej” menar hon lite skämtsamt. Jag blir lite förvånad men 

samtidigt har jag också lagt märke till honom. Jag känner hur jag får anstränga mig för att låta 

så neutral som möjligt för att visa att det inte gör någon skillnad vad man har för intressen 

vare sig man är pojke eller flicka. Tanken stannar hos mig: Vad är det som gör att både barn, 

som flickorna ovan, och vi vuxna som arbetar, reagerar på en pojke som är ”tjejig”?  

 

Det stör mig inte att Gustav är flickig men jag noterar det. Jag ser det som att han är lycklig i 

samvaro med flickor och att det är bra för honom. Det är viktigt att alla möts med samma 

värde oavsett hur man är. Ändå hajar jag till när någon går mot normen i vår samhällsstruktur. 

Vad är det som är provocerande med detta? Det kan vara så enkelt att Gustav faktiskt får ut 

mer av att leka med flickorna. Flickornas lek tilltalar förmodligen Gustav och att han har 

handlag för sömnad, vävning och färgsättning. Jag vill verkligen att en tillåtande och 
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accepterande grundsyn skall finnas och förmedlas till alla barnen på fritidshemmet. Jag vill 

också visa att alla behövs precis som de är och att de inte måste upprätthålla gamla mönster.  

 

Badmössan 

 

I badhuset har jag ansvar för elva flickor som ska byta om. Stämningen är god och flickorna 

är förväntansfulla. Vi får ett eget omklädningsrum att byta om i. Flickorna samtalar med 

varandra och jag sitter på sidan nära dörren och väntar på att de ska bli klara. När flickorna 

börjar bli klara, ser jag att Frida kämpar med att få in håret i badmössan. Hon kommer fram 

till mig och ser förtvivlad ut och säger: ”Jag får inte in håret, det är för svårt! Mamma sa, att 

jag måste få in allt hår under mössan” Frida börjar se desperat ut och säger igen: ”Jag måste få 

på badmössan för att bada!” Hon håller i håret som en tofs och försöker samtidigt föra över 

badmössan. Jag ser hur hon kämpar med sitt blanka hår. Frida grimaserar i förtvivlan och har 

tårar i ögonen. ”Kom hit, så försöker jag hjälpa dig” säger jag.  

 

De andra barnen börjar röra sig mot duscharna och jag tänker inom mig att jag borde vara 

med flickorna i duschutrymmet. Högt säger jag till flickorna som vill vidare: ”Ni måste vara 

försiktiga och akta så ni inte halkar! Det är jätteviktigt att ni väntar på mig vid duscharna, så 

vi tillsammans går ut till bassängerna.” En efter en lämnar flickorna omklädningsrummet. Jag 

säger till Frida: ”Har du ett hårband så kan vi sätta håret i en tofs och sedan hjälper jag dig att 

trä över badmössan.” Frida rör sig snabbt till sina tillhörigheter och får fram ett hårband. 

Tillsammans kämpar vi med håret och till slut ser vi att det har besegrats och allt är i 

badmössan. Frida ser blygt på mig med ett glatt ansikte och säger: ”Vad bra, nu kan jag 

bada.” Vi går tillsammans till duschutrymmet och senare till bassängerna, där barnen får en 

rolig dag. 

 

Händelsen får mig att fundera kring när någonting är ett barns fria vilja. Frida känner kravet 

från sin mamma att hon inte får visa håret. Hon uttrycker samtidigt, att det inte finns några 

möjligheter att vara utan badmössan. Jag tänker, att alla barn vill vara till lags för sina 

föräldrar oavsett kultur, inget undantag för Frida eller någon annan. Jag är glad att Frida följde 
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med, för ofta stannar barn med liknande dilemma hemma, om det är utflykter till badhus. 

Fridas dilemma känns svårt, för jag vill bara säga: ”Hoppa över badmössan och ha kul!” 

Samtidigt vet jag att Frida aldrig skulle utsätta sig själv eller sin familj för detta. Det är klart 

att Frida är solidarisk med sin familj och det vore fel av mig att pressa Frida att välja. Jag är 

också en vuxen auktoritet. Samtidigt funderar jag över att hon absolut kan finna sitt eget värde 

och känna sig stark trots att hon inte får visa sitt hår. Ändå, i den stunden, känner jag en viss 

frustration och funderingen över den fria viljan och barnens bästa stannar hos mig.  

 

Sammanfattande reflektion 

 

Berättelserna ovan skildrar olika svårigheter kring hur fritidspedagoger förhåller sig till 

kulturella skillnader på en mångkulturell skola. När jag som student hamnar i svårigheter på 

grund av att jag själv tar erfarenheter från mitt tidigare liv visar det sig bli mindre bra. Till 

exempel att jag inte var ärlig mot Olivia och Martin utan försökte släta över det jag egentligen 

ville säga. Nämligen att de använder sig av stereotypa könsroller i skolan, utan att skolan ska 

få vara en fristad från könsstereotypa roller, där det är tillåtet att vara sin egen person och 

utvecklas. Den egna personliga utvecklingen gör att barnen i fråga får en starkare självkänsla 

och ett starkt eget värde, som är så viktigt i kombination med allas lika värde. Men jag vill 

också visa att det är viktigt att vi utmanar oss själva så som exemplet med pojken som gillar 

att leka med flickor. Jag vill forska i hur fritidspedagoger kan lära barnen hantera olikheter på 

ett positivt sätt. Jag vill också hitta bra strategier för att arbeta med interkulturell kompetens 

med inriktning på allas lika värde.  
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Syfte och frågeställningar  

 

Mitt dilemma är att jag under min utbildning har tillägnat mig kunskaper i teorin och när jag 

kommer till min verksamhetsförlagda utbildning stöter jag på svåra praktiska och 

värdeladdade situationer som skapar dilemman. Jag är ”ny på arbetet” och känner en viss 

svårighet att applicera teorin till praktik på ett enkelt sätt. Jag känner mig exempelvis osäker 

på hur jag skall förhålla mig i de situationer som jag beskrivit ovan. Det blir lätt ett 

reproducerande arbetssätt. De erfarna fritidspedagogerna på skolan är ofta passiva och det gör 

det svårt för mig att hitta verktyg för att arbeta med allas lika värde. Passiviteten kan inte 

ändra mönster och därför är allas lika värde också viktigt att prata om. Jag anser att skolan 

sviker barnen om de vuxna inte vågar prata med dem, därför vill jag hitta strategier som gör 

att skolan kan utvecklas och tydligare tillvarata allas lika värde. Jag tycker också att det är 

viktigt att diskutera de möjligheter som kan uppstå i den mångkulturella skolan. 

 

I berättelserna ovan blir det komplicerat när personalen av rädsla för att komma i konflikt med 

varandra eller med föräldrarna väljer att låta det svåra vara orört. Hur hittar jag då verktyg för 

att förändra tankesätt? Kan jag förändra arbetssättet med de barn som reproducerar kulturella 

och traditionsbundna uppfattningar som kommer i konflikt med värden som jämlikhet och 

allas lika värde? Hur ska vi arbeta inom barnomsorgen, möta och utmana våra egna fördomar? 

Hur kan jag arbeta med förändring och samtidigt vara föredöme för barn som vistas på 

fritidshemmen? Jag vill hitta verktyg som utvecklar och stimulerar barnen till reflektion över 

allas lika värde, samtidigt som de visar hänsyn till olikheter inom kultur och tradition.  

Mina frågeställningar är: 

 Vad är interkulturell pedagogik för mig? 

 På vilket sätt kommer idéer om rättigheter i konflikt med idéer om att bejaka kulturell 

identitet i skolans styrdokument? Kan styrdokumenten ge mig ledning här?  

Hur kan jag hitta praktiker för att ha ett interkulturellt bemötande? 

 Hur kan/bör personalen på ett interkulturellt sätt bemöta traditionsbundna 

förhållningssätt och öka barns interkulturella kompetens? 
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Metod 

 

För att utveckla mig i mitt framtida yrke som lärare mot fritidshem kommer jag att skriva i 

essäform. Enligt Nationalencyklopedin är essä detta: 

essä´ är egentligen ett franskt ord (essai) som betyder "försök". I litterära sammanhang är essä 

en uppsats, en tidningsartikel eller ibland en hel bok där en författare diskuterar ett bestämt ämne 

på ett personligt sätt, gärna i elegant språk (Nationalencyklopedin). 

Essäformen är framtagen av Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Formen 

ger mig möjligheter att utforska och reflektera över mina erfarenheter från min utbildning och 

sätta dem i samband med mina erfarenheter från verksamhetförlagd utbildning.  

 

Maria Hammarén, författare och docent i yrkeskunnande, beskriver i sin bok Skriva – en 

metod för reflektion att förståelse bygger på upprepade beprövade erfarenheter. Vi behöver 

hela tiden undersöka nya vägar för att skapa förståelse och få vägvisande insikter som för oss 

framåt. För detta behövs två grundläggande byggstenar: erfarenhet och reflektion. Hammarén 

menar att om man inte har reflekterat i sitt arbete så utvecklas man inte lika bra. För att kunna 

hantera nya situationer behövs reflektioner på gamla erfarenheter. Skrivandet kan vara en 

hjälp till att utveckla sig i sitt arbete. Det gör att mötena i sig blir ett reflekterande tänkande i 

arbetsrelaterade situationer (Hammarén 2005, s. 17-18).  

 

Uppsatsen kommer att ge mig en möjlighet att utvecklas i ett reflekterande arbete med 

utgångspunkt från berättelserna. Jag kommer att använda mig av begreppet reflexivitet och då 

använder jag mig av författarna Billy Ehn och Barbro Klein. De tar hjälp av Babcock som 

menar att reflexivitet är en återspegling av erfarenheten som också kan uttryckas som 

tänkandet om sitt eget tänkande. Vidare skriver Ehn och Klein att tankarna om att förstå sin 

egen tanke gör att processen aldrig tar slut, så att man på så sätt utvecklas hela tiden. Genom 

att tänka kring sina erfarenheter och skriva ner dem blir det en pendelrörelse som berikar och 

utvecklar erfarenheterna (Babcock 1980, ur Ehn & Klein 1994, s. 11-12). Essän kommer att 

byggas på vetenskap med hjälp av litteratur i samklang med berättelserna och mina 

reflektioner.  
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Etiska överväganden 
 

Essä skrivande är en resa där forskningen blir personlig, samtidigt handlar det om olika 

handlanden och reflektioner av situationer i yrket. Jag har sett till att namn och platser är 

fingerade, för att skydda personer som beskrivs i texten. Enligt Vetenskapsrådet om ”regler 

och riktlinjer för forskning” upplyser de att om det finns någon möjlighet att kunna identifiera 

en person i forskningen. Så kan forskaren bli skyldig till kränkande behandling och 

integreringsbrott (Vetenskapsrådet 2011). 

 

Vad är interkulturell pedagogik för mig? 

 

Jag vill förklara begreppen interkulturellt, kultur, tradition och religion för att vidare 

diskutera, vad interkulturalitet är för mig. I boken Interkulturella perspektiv förklarar Hans 

Lorentz och Bosse Bergstedt att inter i början av ordet interkultur betyder en process som 

båda parter tar del av med nyfikenhet och kommunikation mellan olika kulturer. Lorentz och 

Bergstedt berättar vidare att kultur betyder en grupp människor som delar åsikter, levnadssätt 

och beteende, men också förhållande mellan människor som kan vara både ekonomiska och 

socialt sammanknutna (Lorentz & Bergstedt, 2006 s. 16). Interkulturalitet handlar alltså om 

alla slags olika kulturer som finns runt om oss i vårt samhälle. Forskarna Julian Agyeman och 

Jennifer Sien Erickson menar i artikeln Culture, recognition, and the negotiation of difference: 

Some thoughts on cultural competency in planning education att vi behöver en flexibelitet 

mellan kulturer. Detta för att arbeta med att minska skillnaderna mellan kulturerna och sträva 

efter så friktionsfria möten som möjligt (Agyeman & Sien Erickson 2012, s. 362). 

 

För att vidare berätta om begreppet interkulturalitet kan redaktörerna Kerstin Goldstein-

Kyaga, Maria Borgström och Tobias Hübinette visa boken Den interkulturella blicken i 

pedagogik. I inledningen av boken hävdar Goldstein-Kyaga och Borgström att den 

interkulturella pedagogiken kan sammanlänkas med kulturvetenskap. De menar att 

interkulturalitet är att våga se förbi olikheter som funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

genus och ålder för att på så sätt verka för ett mer gemensamt synsätt och våga vidga 

erfarenheterna. De visar att interkulturalitet inte bara är religionsrelaterad kultur utan att det 
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också handlar om en vidsynthet mot allas olika sätt att vilja skapa sina liv och samtidigt våga 

visa empati och respekt gentemot varandra och arbeta mot krafter i maktrelaterade situationer. 

Interkulturalitet är alltså aldrig bestående utan behöver utvecklas hela tiden (Goldstein-Kyaga 

& Borgström 2012, s. 21).  

 

Björn Skogar är lektor och lärare, han förklarar i inledningen av boken Barn i religionernas 

värld att tradition är en del av alla människors vardag. Tradition kan vara att etniskt svenska 

föräldrar ofta döper sina barn utan att för den sakens skull vara kristna på det viset att de 

regelbundet besöker kyrkan. Banden till kyrkans tradition finns dock ändå kvar. Etniska 

svenskar anser sig inte behöva religion, men de utövar fortfarande traditionerna från 

religionen. En del syriskt ortodoxa kristna och muslimer ser sin religion mer som en 

identitetsmarkör samtidigt som tradition är en stor del av religion (Skogar 2004, se Skogar 

2011, s. 12).  

 

Författaren Maria Karlsson Sundin beskriver i kapitlet Religionsfrihet för barn? ur boken 

Barn i religionernas värld religionens olika betydelser. Hon menar att det finns två i 

huvudsak skilda tankar kring religion. Den första är att vissa människor tror på det andliga 

som en högre makt som finns kring dem. De ser det som att det är innehållet i 

trosuppfattningen som är av största vikt. Det andra är att religionens tyngdpunkt ligger på de 

religiösa praktiska sederna. Där ligger tyngdpunkten i det praktiska kring religionen som 

utövas. Detta ses som viktigare än att ha en högre tro på en andlig makt (Karlsson Sundin 

2011, s. 61-62). Detta visar att tradition och religion i vissa fall finns nära varandra beroende 

på var vi kommer ifrån och hur vi människor uppfattar religion i förhållande till tradition.  

 

Positivt förhållningsätt 

 

För mig, när jag möter barnen på fritidshemmet, innebär interkulturell kompetens öppenhet 

och intresse för andra människor, ett aktivt deltagande i barnens vardag. Interkulturell 

pedagogik är ett förhållningssätt och en strävan att hela tiden vara öppen för andra sätt än sina 

egna. Detta förhållningssätt behöver man hela tiden arbeta på för att utvecklas. Enligt Hans 

Lorentz och Bosse Bergstedt är förståelsen för andras kulturella värderingar viktig. En önskan 
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är att läraren förstår utifrån fler perspektiv än sina egna på ett kompetent sätt. Samtal kan, 

genom att successivt integreras, ge ökad förståelse för omvärlden och av olika kulturer. Vilket 

visar på en interkulturell kompetens (Lorentz & Bergstedt 2006, s. 29). Pirjo Lahdenperä, 

professor i interkulturell pedagogik, menar att för en verksamhet eller en organisation ska ha 

en interkulturell inriktning är öppenhet för nytänkande en stor del. Likaså att våga ifrågasätta 

gamla normer och strukturer så som kategoriseringar, hierarkier och privilegier. Kompetens 

och kunskap är avgörande för ett interkulturellt förhållningsätt och i en rekrytering av 

personal, vill det säga, att se en bredd av olika människor och bakgrunder för en ökad 

mångfald inom företaget (Lahdenperä 2008, s. 32). Min reflektion är att det kräver ett stort 

mod för interkulturell kompetens och det interkulturella lärandet. Med mod menar jag att som 

fritidspedagog behöver jag ifrågasätta rådande strukturer och ordningar i verksamheten som 

Lahdenperä beskriver (Lahdenperä 2008, s. 32).  

 

Jag tror att det är viktigt att vara tolerant kring kulturer men samtidigt vara tydlig med allas 

lika värde. Detta beskriver Katrin Goldstein-Kyaga i kapitlet Kosmopolitism, fred och 

lärande. Hon hävdar att mångfalden i vårt samhälle gör att det finns många olika varianter av 

kulturer. Även om en del kulturer ses som religiösa och traditionsbundna i sin norm kan 

samhället inte acceptera förtryck och brott mot mänskliga rättigheter, våld, fördomar eller 

hindra lärandet i en mångkulturell skola. Det är samtidigt viktigt att hela tiden vara öppen och 

intresserad och ha dialog mellan lärare och föräldrar för en ökad förståelse. Goldstein-Kyaga 

beskriver med hjälp av Farhad Jahanmahans artikel, Interkulturell pedagogik, inkluderande 

pedagogik – forum för motstånd, att det inte bara är viktigt hur man förstår andra kulturer utan 

också hur man ”bemöter” andra kulturer, olikheter, funktionshinder, och genus (Jahanmahan 

2012, se Goldstein-Kyaga 2012, s. 40).  

 

Här visas det att interkulturell kompetens är att våga ifrågasätta tidigare strukturer och åsikter, 

vilket gör att jag som interkulturell pedagog hela tiden måste våga utmana mig själv och andra 

i dialog. Detta just för att barnen ska få en så interkulturell skola som möjligt. Det är viktigt 

som Hans Lorentz och Bosse Bergstedt förklarar, att våga vara flexibel och visa ett genuint 

intresse för andras kulturer (Lorentz & Bergstedt 2006 s. 29). Samtidigt är det viktigt att 

arbeta på hur jag ”bemöter” andra människor. Det kan vara avgörande för hur ett 

interkulturellt förhållningssätt i mötet med barn, men framför allt med föräldrarna i skolan, 



12 

blir (Jahanmahan 2012, se Goldstein-Kyaga, 2012, s. 40). Kerstin Måhlberg och Maud 

Sjöblom, som båda är specialpedagoger, beskriver vikten av att involvera föräldrarna i 

barnens skolgång. De menar att föräldrarna påverkar barnen betydligt vad gäller utvecklingen 

av social kompetens och i hur framgången i skolstudierna blir. Måhlberg och Sjöblom menar 

att det inte går att, som fritidspedagog eller lärare, ersätta föräldrarnas betydelse i barnens 

utveckling eftersom föräldrarnas engagemang ger barnen självförtroende (Måhlberg & 

Sjöblom 2001, s. 118). 

 

Negativt förhållningssätt 

 

Det negativa förhållningssättet för mig, är att vara passiv och inte våga mötas i konflikter. Då 

menar jag inte konflikter som kan gå överstyr, utan konflikter som fritidspedagogerna blir 

osäkra på och inte vågar ta itu med utan istället negligerar. Goldstein-Kyaga och Borgström 

förklarar med hjälp av Homi K. Bhabha att det tredje rummet som ett begrepp ger ett tomrum 

mellan ”vi och dom” som skapas när vi människor visar osäkerhet och rädslor inför varandra 

(Homi K. Bhabha 1994, se Goldstein-Kyaga, Borgström 2012, s. 15). Om skolan med lärare å 

sin sida och fritidspedagogerna å andra sidan fortsätter att vara passiva, kan det leda till ett 

avståndstagande och följden kan blir att en ”vi och dom” – känsla skapas. Detta stärker dessa 

rädslor och leder till utanförskap i den skola som jag beskriver i berättelserna. Jag upplever att 

det råder ett visst avståndstagande vad gäller fritidspedagogerna Eva och Lennart som har ett 

passivt förhållningssätt som inte gynnar barnen. Det kan vara okunskap som gör att det blir 

svårt för personalen att hantera situationerna.  

 

Det är också viktigt att skolverksamheten står bakom interkulturellt ledarskap, så det inte 

leder till motsatsen - monokulturellt ledarskap. Ett monokulturellt ledarskap är enligt Pirjo 

Lahdenperä en kultur som ser mångfalden som ett problem och väljer att ignorera eller 

åtgärda den. I den monokulturella organisationen bör man inte vara annorlunda utan ha ett 

liktänkande. Vissa i en monokulturell grupp kan ha tolkningsföreträde och bestämmanderätt. 

Det kan också vara så att den monokulturella organisationen visar att det gäller att anpassa sig 

efter chefen, som enligt det monokulturella ledarskapet inte gillar att bli ifrågasatt 

(Lahdenperä 2008, s.33). Lahdenperä visar hur viktigt det är att förhålla sig till ett 
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interkulturellt förhållningssätt, så att inte verksamheten hamnar i rutiner som inte gynnar vare 

sig barnen eller de vuxna inom skolverksamheten.  

 

Diskussion om interkulturell kompetens i verksamheten 

 

Jag anser att vårt uppdrag som medarbetare i en av samhällets hörnstenar, ”skolan”, ska verka 

för att verksamheten utvecklas hela tiden och att jag som fritidspedagog vågar ifrågasätta 

normer, så som med pojkarna som ville ”vinna” en kvinna. Jag uppfattar det som att Eva på 

fritidshemmet väljer bort att se pojkarnas beteende och låter det fortgå. När jag tog upp det 

igen är det flera i personalen som inte vet hur det skall förändras. Jag hävdar att fritidshemmet 

behöver arbeta reflekterande och sträva efter att våga ifrågasätta gamla vanor, så som 

Lahdenperä beskrev tidigare om interkulturell kompetens (Lahdenperä 2008, s. 32). 

Samarbete behöver även ske för att det inte ska bli som i situationen med pojkarna, där Eva, 

fritidspedagogen, bara konstaterade och accepterade faktum och låter det fortgå. Då blir 

arbetssättet ett negativt och passivt monokulturellt förhållningssätt som förklaras tidigare av 

Lahdenperä (Lahdenperä 2008, s. 33).  

 

Det gäller att tillägna sig mer kunskap så som Christian Nilsson beskriver i sitt kapitel 

”Fronesis och den mänskliga tillvaron” i boken Vad är praktisk kunskap. Nilsson beskriver 

Aristoteles tankar om fronesis, som kan översättas till klokhet i praktisk kunskap. Har man en 

praktisk klokhet kommer man enligt Aristoteles långt och blir duglig (Nilsson 2009, s. 39-40). 

Nilsson förklarar närmare i sitt kapitel att man för att uppnå praktisk kunskap behöver techne 

(kunnighet för att kunna använda den teoretiska kunskapen). Med techne menar Aristoteles att 

vi hela tiden måste arbeta för att utvecklas och se det som behövs i olika situationer. Först då 

har man enligt Aristoteles funnit den ultimata praktiska kunskapen (Nilsson 2009, s. 46). 

Kunskapen som jag tolkar den kan vara på flera sätt. Kunskap som kommer från teorier gör 

att vi får klokhet och smälter detta samman med praktisk erfarenhet som i sin tur kan leda till 

praktisk kunskap med ett reflekterande förhållningssätt. Med en kombination av teoretisk och 

praktisk kunskap och ett reflekterande förhållningssätt kan fritidspedagoger komma långt i sitt 

arbete med barnen.  
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Mina tankar leder till hur det kom sig att jag inte sa som det var i matsalen när jag inte ville att 

Olivia skulle passa upp på Martin. Jag pratade med barnen om att det var viktigt att var och en 

tog sin del så inte maten slängs i onödan. Ibland blir tanken fel trots att den är av godo. Å ena 

sidan ville jag visa att jag var neutral inför deras seder, å andra sidan lyckades jag inte vara en 

interkulturellt kompetent pedagog inser jag. Neutralitet är ett slags avståndstagande även om 

jag inte riktigt uppfattade det själv. Jag får kämpa med min reflektion för att förändra och visa 

att jag tar Martin och Olivia på allvar i matsalen och använda mig av ett interkulturellt 

”bemötande” som Goldstein-Kyaga beskrev med hjälp av Jahanmahan (Goldstein-Kyaga 

2012, se Jahanmahan 2012, s. 40). 

 

Det klarnar mer för mig när jag har reflekterat över mitt handlande i situationen. Staffan 

Nilsson beskriver i kapitlet, Vad är barnets bästa, att det inte råder något tvivel om att det är 

bra att kommunicera med barnen. Han menar dock också att det är viktigt att tänka sig för, så 

att det inte skapas missförstånd. Det är viktigt att alltid vara ärlig och tydlig (Nilsson 2011, s. 

54). Naturligtvis vet jag att det är viktigt och vara ärlig, men när jag hamnade i den 

situationen blev jag osäker. Att barnen inte skulle kasta maten är i och för sig ett argument, 

men istället skulle jag ha varit ärlig och berättat att jag ansåg det för tidigt för Olivia att redan 

reproducera invanda mönster från familjen. Jag anser att det i skolan är viktigt att alla får ta 

sin mat för att på så vis försöka utveckla sin identitet och hitta sitt eget värde som människa. 

Det kan vara först då som barnen vid situationen i matsalen kan förstå vad jag menar och att 

de då kan visa mer förståelse för varandra. Nilsson hävdar att om en vuxen vågar och kan 

omvärdera sina egna värderingar är det för barnets bästa. Detta ansvar kan tas om läraren 

vågar samtala och kommunicera för att ifrågasätta sig själv och våga bli ifrågasatt av någon 

annan som kan tolka situationen ur en annan synvinkel (Nilsson 2011, s. 54).  

 

I mina berättelser beskriver jag hur jag hela tiden kämpar med mig själv för att vara en så bra 

fritidspedagog som jag bara kan, även om jag inser att jag har mycket att lära mig i min 

yrkesroll som fritidspedagog. Jag tycker själv att jag fångade situationen med flickorna som 

pratade om Gustav på ett bra sätt. Flickorna tvivlade och sökte bekräftelse hos mig och 

frågade om Gustav var modig, som handarbetade och umgicks med flickor. Jag bekräftade det 

som flickorna kände. Detta för att bekräfta deras känsla, att det de tänkte var rätt och riktigt. 

Jag har lärt mig att det ibland räcker att bara finnas där för barnen i deras frågor om livet. Det 
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visar att vi hela tiden måste vara uppmärksamma och kan inte slappna av när vi arbetar på 

fritidshemmet. Det gör att jag som fritidspedagog hela tiden måste använda mig av klokhet 

(fronesis) som Nilsson genom Aristoteles menar tillägnas oss genom erfarenheter som leder 

till kunnighet (techne) (Nilsson 2011, s. 39-40 & 46). Denna kunnighet, anser jag, gjorde att 

jag kunde hantera den här situationen på ett bra sätt. När den här kunnigheten ökar ska jag 

sträva efter att hela tiden utveckla mig till en interkulturell kompetent fritidspedagog.  

 

För att fortsätta att utmana mig som blivande fritidspedagog gör situationen med badmössan 

mig ambivalent, mycket på grund av att Frida hela tiden visar mig sin frustration, när inte 

håret kom in under mössan. Jag känner med henne och jag vill givetvis hjälpa henne så bra 

det går. Frida följde med till badhuset och det tolkar jag som att Fridas mamma och Frida haft 

en diskussion hemma eftersom Frida berättade att mamman uppmanat henne att ha 

badmössan. Jag ser det som att Fridas mamma ser till Fridas bästa och att hon klarar av att ta 

ett eget ansvar och att mamman litar på henne. Jag tänker så här i efterhand, att om jag själv 

växt upp med en religion och tradition som en viktig del av min vardag, kanske jag skulle se 

det som en viktig identitetsmarkör och bejaka min tro genom att täcka håret, så som Björn 

Skogar diskuterade tidigare (Skogar 2004, se Skogar 2011, s. 12). Det är viktigt att visa 

tolerans och acceptans gentemot varandra. Jag ser att föräldrarna ändå vill ge Frida frihet till 

att utveckla sin personlighet. Täckning av hår behöver inte vara likställt med att föräldrarna 

vill hämma sitt barn, anser jag. Jag tror att alla föräldrar gör det som de anser vara bra för sitt 

barn vilket gör att både föräldrarna och Frida kan känna sig stolta i sin identitet.  

 

Skulle Frida ha stannat hemma från aktiviteten skulle det ha kunnat tolkas som att föräldrarna 

hämmat Frida i sin utveckling i skolan. Det skulle inte gynnat Frida. Då är det viktigt att som 

fritidspedagog ta tag i situationen, för den religiösa och traditionsbundna normen får inte 

överbrygga de mänskliga rättigheterna. Om så vore fallet skulle skolan behöva samtala med 

föräldrarna och berätta vikten av att Frida deltar i alla slags aktiviteter. Detta för att gynna 

hennes utveckling och för att hon ska kunna bli en kompetent medborgare precis som 

Goldstein-Kyaga beskrev tidigare i texten om interkulturellt förhållningsätt (Goldstein-Kyaga 

2012, s. 40). I samtalen behöver jag verkligen visa min interkulturella kompetens. Detta 

genom att vara vidsynt och engagerad och respektera oliktänkande så som Lorentz och 

Bergstedt förklarade tidigare (Lorentz & Bergstedt 2006 s. 29). 
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På vilket sätt kommer idéer om rättigheter i konflikt med idéer om att 

bejaka kulturell identitet i skolans styrdokument? 

 

Styrdokumentens dilemma 

 

I den första berättelsen med pojkarna som ville ”vinna” en kvinna ser både Eva, Lennart och 

jag vad som pågår, fast vi tänker väldigt olika om hur det skall hanteras. När jag vill förändra 

vårt förhållningsätt och frågar, stöter jag på motstånd. Jag vill erbjuda fler värden, jag vill visa 

barnen synen på alla människors lika värde och att ingen ska känna sig ägd eller att någon 

pratar på ett sådant sätt att det kan kränka någon annan. Jag vill samtidigt visa hur viktigt det 

är att känna sig värdefull och att det blir tydligt för barnen på fritidshemmet. För mig är 

barnens idéer om att ”vinna” en person svåra att acceptera. Enligt Barnkonventionen 

publicerad av Unicef beskrivs barns rättigheter så här: 

Artikel 2 

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 

föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 

övrigt. 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas 

mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares 

eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro (Barnkonventionen, 

2006, s. 15).  

För mig är det viktigt att alla människor kan uttrycka sin egen vilja och att ingen, hur 

personen i fråga än ser ut, vilket kön man har eller vilken kultur man har, kan ”äga” en annan 

människa. När ämnet med pojkarna blir svåra att hantera upplever jag att den passivitet som 

jag ser i skolan skapas. Som Eva sa är de vuxna, barnens föräldrar deras förebilder och att det 

är deras kultur. Jag ser det som att hon skjuter problemet ifrån sig. 
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 I Skolverkets: Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 förkortas 

som, Lgr 11 står: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 

(Skolverket 2011, s. 8). 

Det här citatet visar att vi i skolan har skyldighet att reagera på situationer som jag tidigare i 

berättelserna beskriver, för att stärka allas lika värde. Det är viktigt att som i exemplet med 

pojken som gillar att leka med flickor och att handarbeta att bejaka mångfalden och se att den 

har fördelar. Det är vårt uppdrag som fritidspedagoger att hela tiden bekräfta och lyfta fram 

barn som vågar visa sin personlighet.  

 

Jag vill förmedla hur viktigt det är att vi arbetar för att varje barn i skolan utvecklas och 

samtidigt ges möjlighet att få sin egen identitet bekräftad, vilken kultur barnet än kommer 

ifrån. Lgr 11 visar detta genom att förklara det så här: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger 

en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar (Skolverket 2011, s. 7). 

Argumenten i Lgr 11 menar jag blir diffusa och kan tolkas ur flera perspektiv. Lgr 11 anser att 

vi inom skolan måste se till att ”främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” 

(Skolverket 2011, s. 8). Detta kan tolkas som att Lgr 11 innehar dubbla budskap. Å ena sidan 

vill Lgr 11 att barn ska utöva sin kulturella identitet som i situationen med pojken och flickan 

i matsalen. Det kan tolkas som att flickorna ska uppmuntras till att passa upp på pojkarna för 

att det tillhör deras tradition, men även som att fritidspedagogerna ska se det som rätt att inte 

prata med barnen om detta i situationen i matsalen. Å andra sidan säger Lgr 11 att skolan ska 

arbeta för ett så jämlikt samhälle som möjligt för både flickor och pojkar. Detta, anser jag, gör 

Lgr 11 svår att tyda och kan i många fall leda till passiviteten i skolan som jag diskuterat 

tidigare i uppsatsen. Jag upplever att fritidspedagogerna Eva och Lennart inte får någon 

ledning utifrån Lgr 11 och det gör att de inte vet hur de ska handskas med situationerna.  
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Hur kan jag hitta praktiker för att ha ett interkulturellt bemötande? 

 

Olika praktiker i ett interkulturellt bemötande 

 

En annan tanke som jag har med pojkarna som vill ”vinna” en kvinna är att 

fritidspedagogerna behöver prata med barnen om allas lika värde och vad det egentligen 

betyder. Fritidspedagogerna behöver förklara för barnen, varför det är så viktigt med sitt eget 

värde som människa. Jag tänker att om fritidspedagogerna visar barnen att de har ett eget 

värde och att varje människa är viktig. För att fritidspedagogerna ska kunna följa Lgr 11 som 

säger att ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.” (Skolverket 2011, 

s. 8). Det är viktigt att fritidspedagogerna pratar om varför det är bra att se en vinst med allas 

lika värde och ge exempel så att fler bidrar till oliktänkande. Fritidspedagogerna och barnen 

behöver diskutera med varandra och lyssna och respektera varandra. De som arbetar på 

fritidshemmen behöver visa att de inte accepterar förtryck mot mänskliga rättigheter som 

Katrin Goldstein-kyaga beskrev tidigare om interkulturell kompetens (Goldstein-Kyaga 2012, 

s. 40). Det är en vågskål för fritidspedagogerna som inte får slå över på den ena eller andra 

sidan helt, utan det behöver hela tiden stävjas och bearbetas successivt.  

 

Jag känner med fritidspedagogen Lennart som i slutet på första berättelsen upplever att det 

inte spelar någon roll vad de säger till barnen eftersom ”de är så invävda i sina traditioner”. 

Det kan bottna i att verksamheten är under stor ansträngning och behöver ses över. En rapport 

från skolinspektionen som heter Kvalitet i fritidshem visat på att fritidshemmen i dag behöver 

utveckla sig i ett mer reflekterande och utvärderande arbetssätt (Skolinspektionen 2010, s. 

15). Det kan tolkas som ett monokulturellt förhållningssätt vid den aktuella skolan som 

beskrivs i berättelserna. Jag anser att en skola med mångkulturell mångfald är en utmaning för 

alla som arbetar i verksamheten. Jag vill också framhäva att det är berikande och att barnen 

ger mycket tillbaka. Vi som personal kan utmana oss i att stävja situationer som till exempel 

med pojkarna som vill ”vinna” en kvinna eller med flickorna och pojken i matsalen. Det kan 

gynna både klimatet i skolan och åsikter komma att förändras. Med klimatet, menar jag, att 

fritidspedagogerna påverkar barnen positivt med sin interkulturella kompetens. Vågar vi som 

fritidspedagoger ha öppna samtal med barnen som Goldstein-Kyaga och Borgström beskrev 

om interkulturell kompetens är mycket vunnet (Goldstein-Kyaga & Borgström 2012, s. 21).  
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Mina tankar om Olivia och Martin i matsalen är att det också är viktigt att stävja de 

könstypiska rollerna, innan leken blir en vana, även om barnen ser det som en lek. Philip 

Hwang, professor i psykologi, och Björn Nilsson, universitetlektor i socialpsykologi beskriver 

att barn ofta förstår vad som är rätt och vad som är fel, men handlar fel i alla fall utan att 

förstå varför det blir fel. Det är inte på grund av att de gör det av illvilja utan att de inte förstår 

handlandet i de sociala situationerna (Hwang & Nilsson 2003, s. 212). Detta, tänker jag, gör 

att Olivia och Martin reproducerar i leken, men ser inte konsekvenserna av sitt handlande. Då 

är det viktigt att jag som fritidspedagog, kan hitta på ”lekar” där man föreslår att nästa dag 

kan Martin hjälpa Olivia med mjölken och smöra smörgåsen. Då kommer barnen att öva sig i 

jämställdhet på ett lekfullt och positivt sätt, utan att få bannor eller negativ kritik. Jag som 

fritidspedagog använder mig av det som Lgr 11 vill förmedla att ”skolan ska också främja 

aktning för varje människas egenvärde” (Skolverket 2011, s. 7). Detta visar på ett 

interkulturellt bemötande vad gäller barnen som ger möjlighet att utforska sitt eget och andras 

agerande, utan att det blir svårt för vare sig fritidspedagog eller barnen avseende till exempel 

situationen i matsalen.  

 

I berättelsen med Gustav som flickorna uppmärksammade visar Gustav att han gillar att 

handarbeta och umgås med flickor. Det kan ge möjligheter till samtal, om människan får vara 

som den är eller inte och vilken betydelse det har om man är ”tjejig” eller ”killig”.  I Lgr 11 

står det att: ”ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet” (Skolverket 2011, s. 8). Jag anser att fritidspedagogerna och 

barnen tillåter Gustav att vara den han är. Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson som båda 

är psykologer, hävdar att det som anses vara kvinnligt och manligt är oerhört centralt i alla 

människors liv. Elvin-Nowak och Thomsson beskriver att hur människor gör sitt kön inverkar 

på familjens och vännernas tankar på hur man skall vara. Livet i allmänhet är vad som visas är 

rätt eller fel enligt omgivningen (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 22). Lgr 11 menar att 

barnen ska få prova på aktiviteter vare sig det är aktiviteter som är ”tjejiga” eller ”killiga.” 

Elvin-Nowak & Thomsson beskriver att vi hela tiden förhåller oss till vårt kön. Hos mig, 

skapar det tankar och funderingar kring Gustav och hans relation till flickorna och till 

handarbete.  
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När flickorna pratade med mig kände jag att det fanns en tvekan, för flickorna vet hur normen 

ser ut, men ser också att Gustav agerar tvärtemot normen. Den norm som jag menar är den 

som Elvin-Nowak och Thomsson beskrev om det som sociala gemenskapen ser som kvinnligt 

eller manligt (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 22). Det gör att jag tolkar det som att 

Gustav inte har upptäckt de sociala spelreglerna som Hwang och Nilsson förklarade tidigare 

(Hwang & Nilsson 2003, s. 212). Det kan också vara så att Gustav är trygg och att han gör 

som han vill i sin relation med flickorna. Fritidspedagogerna låter honom vara som han är och 

föräldrarna visar överseende och förståelse för hans val av färger på kläder och köper det som 

han gillar som de röda stövlarna. Jag tolkar det som att Gustav får utveckla sin personlighet, 

även om den går emot den sociala normen. Det gör att Gustav har större chans att våga 

utmana och stå för sin personlighet. Gustav får därigenom möjlighet att utforska sig själv, 

vilket både hans föräldrar och fritidspedagogerna låter honom göra.  

 

För att visa ett interkulturellt bemötande mot Frida i badhuset behöver jag vara en lugn 

fritidspedagog, som inte jagas upp av Frida, i hennes frustration. Christian Nilsson förklarar 

och tolkar Aristoteles karaktärsdygd som kan likställas med ”mod”. Det var bra att i vissa 

situationer använda sig av ”måttfullhet”, en slags medelväg, så att det inte ses som att i 

handlingen bli för ivrig eller för tafatt (Nilsson 2009, s. 42-43). En interkulturell kompetens 

kan ibland gynnas av att ta det lite varligt med eleverna så att de får en förebild som i 

situationer kan behärska sig och visa ett lugn på ett behärskat vis, så att jag kan visa vägen för 

Frida. Lgr 11 beskriver att ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket 2011, s. 7). 

Därför är det viktigt som jag beskriver i tidigare avsnitt att hela tiden vara lugn och vägleda 

Frida i sin situation. Det är också viktigt som Lgr 11citerades tidigare att ”Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet” (Skolverket 2011, s. 8).  

 

Föräldrarna är barnens förebilder och är bland det viktigaste i deras liv. Skolan behöver 

involvera föräldrarna mer i barnens skolgång. Hwang och Nilsson anser med hjälp av Albert 

Bandura, att barn lär sig av dem som finns omkring dem och vuxna tar inte alltid hänsyn till 

det som sägs. Till exempel om en förälder uppför sig hotfullt så tenderar barnet att i framtiden 

efterlikna sin förälders beteende. Det kan också vara så att om föräldern har en positiv 
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inverkan som till exempel genom att visa barnet sin empatiska sida, då prövar barnet sin 

empati i leken med sina vänner. Det är en observationsinlärning som finns och är en stark del 

av mänskligheten (Bandura 1977, se Hwang & Nilsson 2003, s. 33). Detta visar också det som 

Måhlberg och Sjöblom beskrev tidigare om föräldrarnas betydelse av att vara aktiva i sitt 

barns skolgång och deltagande i barnets studier och samtala med lärarna. Det gör att barnet 

får ett bra självförtroende och en positiv erfarenhet av lärandet i skolan (Måhlberg & Sjöblom 

2001, s. 118). Föräldrarnas roll är viktig och jag som fritidspedagog behöver arbeta på att 

tillsammans med föräldrarna berätta om deras betydelse för deras barns utveckling i skolan.  

 

Hur kan/bör personalen bemöta traditionsbundna förhållningssätt och öka 

barns interkulturella kompetens? 

 

Personalens roll 

 

Jag anser att fritidspedagogerna behöver arbeta för barns utveckling. Genom att börja 

uppmärksamma min egen stereotypa roll i arbetssituationen och arbeta för mångfaldens 

betydelse, kan jag som fritidspedagog inom fritidshemmen visa på ett mer flexibelt 

förhållningssätt. Ett exempel kan vara att manliga fritidspedagoger vågar arrangera aktiviteter 

som anses tjejiga och de kvinnliga fritidspedagogerna arrangerar mer pojkaktiviteter. Det gör 

att fritidspedagoger kan bli föredöme för barnen i skolan. Lena Wilhelmson och Marianne 

Döös som är pedagoger och forskare på arbetslivsinstitutet beskriver att samtal som är öppna 

och visar intresse för varandras åsikter har större möjlighet att hitta gemensamma mål. Det ger 

också utmaningar att som vuxen våga ändra sina tankar eller att påverka sina åsikter på ett 

ödmjukt sätt, vilket gör att det kan leda till gemensamma perspektiv och gemensam kunskap 

om varandra (Wilhelmson & Döös 2000, s. 21).  

 

Under mötena på fritidshemmet diskuteras sällan de dilemman som denna essä handlar om, 

upplever jag. Personalens diskussioner på fritidshemmet, anser jag, behöver ses över och 

utvecklas. Ett sätt kan förklaras genom en diskursetik som professon Jan-Olav Henriksen och 

docenten Arne Johan Vetlesen beskriver i sin bok Etik i arbete med människor att diskursetik 

är när diskussionen har ett givande och tagande. Det är ingen som måste vinna diskussionen 
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utan att det viktigaste är att våga berätta en tanke och att tanken får ta utrymme och att det 

diskuteras om tanken är bra eller mindre bra (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 167). Så kan 

personalen både öppna sig och våga diskutera på fritidshemmet vilket kan medverka till att 

gruppen bli tryggare. Det kan bidra till att hela arbetslaget blir tryggare och i slutändan gynnar 

det fritidshemmet och alla vinner på det. Fritidspedagogerna kommer att förstå varandras 

handlande mer och se att det finns utrymme för diskussioner.  

 

Min erfarenhet säger att fritidspedagogerna själva har svårt att våga vara på andra sätt än sitt 

eget. Sara Dalgren förklarar i sin artikel ”Att göra det annorlunda normalt – interkulturell 

förskolepedagogik i praktiken” att tankar kring vårt förhållningssätt kan bidra till att vi 

använder vår uppväxt och tidigaste erfarenheter som referensramar och ser det som är det 

rätta och riktiga. Dessa ramar används utifrån det som vi ser är det riktiga. Detta anser 

Dalgren kan ses som ett monokulturellt perspektiv (Dalgren 2012, s. 155). Därför blir det en 

utmaning för fritidspedagogerna, om de vågar utmana sig själva i sin roll som fritidspedagog. 

Visar fritidspedagogerna att de kan vara förebilder och inte bara vara på ett sätt utan våga 

utmana att mångfalden berikar hjälper det barnen, anser jag. Det skulle behövas 

”skådespeleri” i utmaningen som fritidspedagog, för att våga arrangera aktiviteter som kanske 

vid första anblicken känns obekväma.  

 

Johannes Lunneblad skriver i sin avhandling Förskola och mångfalden att förskolpersonalen 

som han forskat på arbetade med att se likheter i barnens olika kulturer, för att se det 

gemensamma som barnen har i skolan. Förskolepersonalen har på detta sätt inte arbetat för 

olikheterna och den breda mångfalden på förskolan. På detta sätt valdes mångfalden bort och 

gav ett perspektiv om att få en mer markant ”vi och dom” -känsla (Lunneblad 2008, s. 143). 

Detta, kan jag tycka, behöver skolan som jag hade min verksamhetförlagda utbildning arbeta 

med. Jag anser att det inte spelar någon roll vilken skolform som hanteras. Det kunde lika 

gärna hända på ett fritidshem som på en förskola. Det gör att jag som fritidspedagog aldrig får 

sätta mig ner och känna mig färdiglärd, utan istället reflektera och utmana mig själv hela 

tiden. Jag vill påstå att det skulle vara rent felaktigt att inte hela tiden vilja utveckla sig i sin 

personliga flexibilitet. Med personlig flexibilitet menar jag, som jag förklarade tidigare, att vi 

som fritidspedagoger ska försöka vara ett föredöme. En mångfacetterad fritidspedagog vågar 
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och vill visa att vi kan vara på flera sätt. Till exempel att en manlig pedagog har hand om 

dansaktiviteten som kanske anses som ”tjejig.”  

 

Något som verkligen ska framhävas är att mångfalden gynnar alla. Maria Borgström berättar 

från sin artikel, Att synliggöra det osynliga i mänskliga möten – Kod, identitet och 

interkulturell pedagogik, att ju fler perspektiv en människa har, desto lättare har han eller hon 

att smälta in och förstå olika kulturella sammanhang. Det gör att en person som har föräldrar 

med olika nationaliteter kan förhålla sig till fler perspektiv och förstår olikheter på ett enklare 

sätt och det ger en metakunskap. För barn som har föräldrar från olika kulturer, bidrar det till 

den tredje identiteten. Borgström menar att den tredje identiteten är en ”både och” identitet 

som visar att barnet förstår många olika kulturer och seder. Till exempel att i vissa kulturer tar 

man i hand när man hälsar och i andra kulturer är det fel (Borgström 2012, s. 74).  

 

Det visar, att ju mer jag förstår mångfalden och mitt interkulturella agerande och utövar detta, 

desto mer kommer jag att komma närmare mig själv och barnen. Bara att diskutera vad som är 

speciellt för just ett barns kultur lyser upp och visar att jag som fritidspedagog är intresserad 

av barnets kunskaper om sin kultur. Jag vill visa att vi lika gärna kan prata om likheter kring 

olika kulturer som att diskutera olikheter för att bevara mångfalden, för att stävja 

monokulturellt arbetssätt som Lunneblad beskrev tidigare (Lunneblad 2008, s. 143). 

Lunneblad hävdar att det är svårare att vara lärare och fritidspedagog i dag än förr, på grund 

av samhällets krav på utbildning, lärandeprocesser och läroplanernas olika inriktningar. Detta 

sammanflätas med att samhället är mångkulturellt och det genererar krav att personal ska våga 

vara nyskapande i lärandet (Lunneblad 2008, s. 176). Det Lunneblad belyser är viktigt. Det 

kan vara avgörande för barnen hur jag och mina framtida kolleger agerar på fritidshemmet. 

Interkulturellt förhållningssätt visar en bejakande mångfald som kan få barnen i skolan att få 

en god självkänsla. Det betyder att jag som människa är något värd, hur jag än ser ut eller är 

som person, så är jag någon för min omvärld. Den känslan kommer att prägla barnen ända 

upp i vuxen ålder. 
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Aktiviteternas roll 

 

Jag anser att, om personalen inom fritidshemmet använder sig av estetiska uttryck som en väg 

mot ett vidare perspektiv, så kommer fritidshemmet utvecklas. Paul Moerman (i ett utkast från 

handboken Dansa och lär!) menar att all konstform som måleri, dans, teater och musik tål att 

upprepas. Det är under processens gång som det utvecklas frågor, frågor som kommer inifrån 

en själv eller från andra närvarande i dansen. Dansen hjälper dialogen inom oss att utveckla 

våra erfarenheter. Det leder till att vi kan pröva och utveckla vår sociala förmåga bättre 

(Moerman 2012, s. 4). Det estetiska uttrycket ger oss en bredare bild av våra förmågor. Om 

barnen får dansa med till exempel teman om allas lika värde eller andra bitar som 

fritidspedagogerna vill belysa och ta upp, kan dansen ge oss verktyg att förstå allas lika värde 

ur flera perspektiv. Det vill säga i samtal, i utforskande i dans och sedan samtal igen. Det gör 

att det kan komma upp tankar och frågor på nytt efter aktiviteten som Moerman förklarade i 

detta stycke (Moerman 2012, s. 4).  

 

Det kan också vara dans i olika rytmer för att utforska och tankar om hur olika nationers 

uttryck kan kännas i dansen. Fritidspedagogerna arbetar då aktivt för att motverka ”vi” och 

”dom” känslor i gruppen som Goldstein-Kyaga och Borgström beskrev som negativt 

förhållningssätt (Homi K. Bhabha 1994, se Goldenstein-Kyaga & Borgström 2012, s. 15). Det 

kan vara att sjunga folksånger för att förstå och fundera över vad budskapet är i sången. 

Fritidshemmet kan bjuda in föräldrar från olika kulturer och delta i en sånglektion. Där kan 

föräldrarna introducera en visa eller en sång och sjunga på sitt modersmål, alla sjunger och 

deltar med föräldrarna. Barnen skulle uppskatta detta mycket och de skulle vara stolta över 

sina föräldrar. Vi skulle behöva få in föräldrarna att bli mer delaktiga i barnens skolgång på 

fritidshemmet som Måhlberg och Sjöblom förklarade tidigare i denna text (Måhlberg & 

Sjöblom 2001, s. 118).  

 

I boken Att känna rörelse en danspedagogisk metod av Elisabeth Sjöstedt Edelholm och Anne 

Wigert beskriver att när barnen använder sig av uppgifter som är problemlösande och 

redovisas genom dans, hjälper det barnen att få medvetenhet och mening i sin tillvaro och en 

förståelse i gruppen. Barnen utvecklar också sin kroppsmedvetenhet på ett positivt sätt 

(Sjöstedt Edelholm & Wigert 2005, s. 28). På samma sätt kan det diskuteras om 
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fritidshemmets vardag och hur vi bemöter varandra på flera sätt för en ökad förståelse. 

Dorothea Rosenblad och Fanny Rosenblad beskriver i boken Samma rötter Abrahams barn i 

tre religioner att lärarna kan börja med släktträdet över religionernas anfäder och berätta 

berättelser. Vidare kan läraren och barnen diskutera och sedan får barnen börja skriva 

(Rosenblad & Rosenblad 2003, s. 16-43).  

 

Jag menar att om uppgifterna anpassas från religionernas begynnelse till teater på 

fritidshemmet. Det kan till exempel ge bra förutsättningar i konstnärligt uttryck som teater ger 

och diskussioner kring bibelberättelserna för att förstå sin egen vardag. Berättelserna kan 

utveckla barnen i hur andra ser på situationerna i berättelserna. Det ger barnen mer frågor som 

till exempel, vad vill berättelsen egentligen säga och varför? Är berättelserna bra eller inte? 

Skulle situationerna i berättelserna kunna hända i modern tid? Frågorna hjälper barnen att se 

på hur vi, fritidspedagoger och barnen på fritidshemmet vill att vårt fritidshem ska se ut. 

Berättelserna ger också andra perspektiv som till exempel att det är till nytta att vi alla en 

gång i tiden befunnit oss nära varandras rötter. Det ger en interkulturell förståelse för barnen 

och kanske i förlängningen en större förståelse för olika kulturer som Borgström förklarade 

tidigare (Borgström 2012, s. 74). Det kan utvecklas till en teateruppsättning med rekvisita och 

liknande. Fritidspedagogerna kan använda sig av sömnad till kostymer och snickra träd eller 

liknande och måla. På så sätt kan delaktighet gynna fler barn under en längre tid.  

 

Mitt intresse för mat har alltid varit stort och jag ser matkultur som en del av och med barnen 

på fritidshemmet. För att kunna bemöta traditionsbundna sätt är det bra att ge barnen 

verktygen och bredden för att de ska kunna skapa sig en egen uppfattning. Mat kan vara en av 

de aktiviteter som är bra att samtala kring. Det kan vara ett speciellt bakverk eller rätt som är 

barnens favorit. Det finns många speciella rätter som är traditionsbundna. Då kan personalen 

och barnen på ett enkelt sätt samtala om vilken rätt som är barnets favorit under deras egen 

högtid. Över huvud taget är det idag viktigt att barnen inser att de är involverade i en 

mångfacetterad skola. På fritidshemmet är det viktigt att bryta mönster som kan ses eller 

utvecklas till ett ”vi” och ”dom” tänk (Goldstein-Kyaga, Borgström 2012, s. 15). Det förklarar 

också Agyeman och Sien Erickson genom att berörda personer hela tiden behöver arbeta för 

att jämna ut klyftorna så mycket som möjligt (Agyeman & Sien Erickson 2012, s. 362). 
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Slutord 

 

Den här resan genom essäskrivandet har väckt mig. När jag under min verksamhetförlagda 

utbildning trodde att jag var neutral mot andras seder och traditioner, visar det sig när jag 

forskat, att jag inte var den interkulturella fritidspedagog som jag trodde mig vara. Resan har 

varit lärorik och upptäckande. Jag inser att det blir viktigt att jag förmedlar mina kunskaper 

till mina blivande kolleger, när jag kommer ut på arbetsplatsen. Jag har genom denna essän 

lärt mig att interkulturalitet är ett processuellt förhållningssätt som hela tiden fortskrider. I det 

processuella förhållningssättet utvecklas mina praktiska kunskaper och jag kommer hela tiden 

att kunna utveckla mig själv om jag har reflektion som utgångspunkt. I denna essä har jag fått 

en klar bild på hur jag vill vara som fritidspedagog. Jag vill se det unika i varje barn och 

hjälpa barnen att se sina fördelar, så barnen på fritidshemmet kan utvecklas, på sitt 

individuella sätt. Jag har kommit fram till att skolorna idag kämpar med en mångfacetterad 

skola, utan att ha tillräckliga verktyg för att förändra invanda mönster. Man kan säga att 

skolan på många plan är monokulturell, men med goda intentioner till att vilja alla barns 

bästa.  

 

Dokumenten i Lgr 11, ger enligt mig dubbla budskap, när det gäller barns egna kulturella 

identitet och att fritidshemmet ska arbeta mot traditionella könsmönster. Det kan tolkas ur 

flera perspektiv och det blir svårt att kunna luta sig mot Lgr 11 i alla avseenden. Jag tänker att 

det inte är så konstigt att personalen är passiv i vissa avseenden, eftersom jag upplever, att 

personalen inte samtalat i någon vidare utsträckning kring svårtolkade situationer. Det 

kommer att vara en av de utmaningar som jag får arbeta med i mitt kommande arbete som 

fritidspedagog. Jag kommer att arbeta för ett reflekterande arbetssätt och visa intresse för allas 

olikheter för att skapa mig större förståelse i mitt arbete. Jag vill även arbeta för att varje dag 

ska omfatta meningsfulla aktiviteter som hjälper barnen att förstå varandra bättre. Eftersom 

föräldrarna är de viktigaste personerna i barns liv, vill jag också skapa en dialog med 

föräldrarna så långt det är möjligt.  



27 

Referenser 

 

Agyeman, Julian & Sien Erickson, Jennifer (2012) Planning education culture, recognition, 

and the negotiation of difference: Some thoughts on cultural competency in Journal of 

Planning Education and Research vol. 32:3, s.358-366. (Elektronisk) Tillgänglig 

<http://jpe.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/content/32/3/358.full.pdf+html> 2012-10-28, 

klockan 13.09. 

Borgström, Maria (2012) Att synliggöra det osynliga i mänskliga möten – Kod, identitet och 

interkulturell pedagogik I: Goldstein-Kyaga, Katrin, Borgström, Maria & Hübinette, Tobias 

(Red) Den interkulturella blicken i pedagogik. Stockholm: Södertörns högskola. 

Dalgren, Sara (2012) Att göra det annorlunda normalt – interkulturell förskolepedagogik i 

praktiken I: Goldstein-Kyaga, Katrin, Borgström, Maria & Hübinette, Tobias (Red) Den 

interkulturella blicken i pedagogik. Stockholm: Södertörns högskola. 

Ehn, Billy & Klein, Barbro (1994) Från erfarenhet till text om kulturvetenskaplig reflexivitet 

Stockholm: Carlssons förlag.  

Elvin-Nowak & Thomsson, Heléne (2003) Att göra kön om vårt våldsamma behov av att vara 

kvinnor och män Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Goldstein-Kyaga, Katrin (2012) Kosmopolitism, fred och lärande I: Goldstein-Kyaga, Katrin, 

Borgström, Maria & Hübinette, Tobias (Red) Den interkulturella blicken i pedagogik. 

Stockholm: Södertörns högskola. 

Goldstein-Kyaga, Katrin & Borgström, Maria (2012) Inledning I: Goldstein-Kyaga, Katrin, 

Borgström, Maria & Hübinette, Tobias (Red) Den interkulturella blicken i pedagogik. 

Stockholm: Södertörns högskola. 

Hammarén, Maria (2005) Skriva – en metod för reflektion. Stockholm: Santérus förlag. 

Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne Johan (2001) Etik i arbete med människor. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2003) Utvecklingspsykologi Stockholm: Natur och kultur. 

Karlsson Sundin, Maria (2011) Religionsfrihet för barn? I: Berglund, Jenny & Gunner, 

Gunilla, (red.) Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber. 

http://jpe.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/content/32/3/358.full.pdf+html


28 

Lahdenperä, Pirjo (2007) Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (red.) (2006) Interkulturella perspektiv pedagogik i 

mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur.  

Lunneblad, Johannes (2006) Förskola och mångfalden Göteborg: Göteborgs universitet. 

Moerman, Paul (2012) Dansa och lär! en handbok om dans och lärande. Stockholm: 

Södertörns högskola. 

Måhlberg, Kerstin & Sjöblom, Maud (2001) Lösningsinriktad pedagogik. Reviderad upplaga, 

2010. Falun: Måhlberg & Sjöblom. 

Nilsson, Christian (2009) Fronesis och det mänskliga i tillvaron. En läsning av Bok VI i 

Aristoteles Nikomachiska etik I Vad är praktisk kunskap? (Red.) Bornemark, Jonna och 

Svenaeus, Fredrik, Stockholm: Södertörns högskola. 

Skogar, Björn, (2011) Traditionsförmedling I: Berglund, Jenny & Gunner, Gunilla, (red.) 

Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber. 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Västerås: Edita.  

Sjöstedt Edelholm, Elisabeth & Wigert, Anne (2005) Att känna rörelse en danspedagogik 

metod. Stockholm: Carlssons förlag. 

Wilhelmson, Lena & Döös, Marianne (2005) Dialogkompetens för utvecklig i arbetslivet. 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  

 

Internetreferenser 

 

Barnkonventionen (2006) hämtat från unicef (elektronisk) Tillgänglig 

<http://unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-ar-grunden-for-vart-arbete> 2012- 10- 

22, Klockan 11.28. 

Nationalencyklopedin <http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/enkel/ess%C3%A4> Tillgänglig 

den 2012-10-15, klockan: 12.07. 

http://unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-ar-grunden-for-vart-arbete
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/enkel/ess%C3%A4


29 

Skolinspektionen (2010) Kvalitet i fritidshem (elektronisk) Tillgänglig 

<http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-

fritidshem.pdf> 2012-11-05, Klockan 18.16. 

Vetenskapsrådet (2011) Regler och riktlinjer för forskning.(elektronisk) Tillgänglig:< 

http://codex.vr.se/manniska3.shtml > 2012-09-16, klockan 15.13. 

 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf
http://codex.vr.se/manniska3.shtml

