
 KONFERENS 2021 

Gruppdiskussion – Är du passagerare eller lokförare? 
Tisdag 14.10 – 14.35 
 

 

 

 
 

1. Kort presentation av alla i gruppen 

2. Välj en punkt (stjärna) och diskutera 

frågorna under den punkten, om ni hinner 

fortsätt med en till.  

 

 

 

Grundläggande principer 
 

 Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten ska bidra till ungas personliga och 
sociala utveckling genom icke-formellt och informellt lärande. 

 
I verksamheternas mål nämns ofta demokrati och jämställdhet. Har vi analyserat vilka 
värderingar som unga lär sig genom att delta i verksamheten? 

• Vad lär de sig t ex om ’vinnaren står kvar’ vid biljardbordet och utslags-
turneringar? 

• Vad lär de sig om vi har tjej-grupper men inte kill-grupper? 
• I vilka av våra aktiviteter utvecklar unga sin förmåga att agera demokratiskt och 

jämställt? 
 
Delaktighet och ansvar förutsätter ofta kunskap.  

• Gör vi saker själva som unga skulle kunna gjort om vi ordnat kurser? 
 
 

Organisation och praktik 
 

 Den öppna fritids- och ungdomsverksamhetens organisation och praktik ska 
formulera, tillsammans med unga, lärandemål som dessa upplever som relevanta 
för sin personliga och sociala utveckling. 

 
Är vi rädda för att prata med ungdomar om lärande och vad de vill lära sig i 
verksamheten? 

• Känner vi oss för ”formella” eller tror vi inte att det kan vara roligt och attraktivt 
att lära nytt? 

• Tror vi att unga förväxlar ’lärande’ med ’skola’? 
 
Vilka konsekvenser skulle det kunna få om vi erbjöd unga möjlighet att vara med och 
forma och delta i olika sorters kurser? 
 

 Den öppna fritids- och ungdomsverksamhetens organisation och praktik ska 
dokumentera och synliggöra utfallet av ungas icke-formella och informella lärande, 
dvs. de kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar de införskaffat  
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Pratar vi med unga om vad de skulle vilja lära sig genom att delta i verksamheten? 

• Vilka effekter kan sådana samtal ge? 
 
Pratar vi med unga om vad de lär sig genom att delta i verksamheten? 

• Vilka effekter kan sådana samtal ge? 


