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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Ungas psykiska ohälsa ökar och det finns många hälsointerventioner som görs 

inriktade på denna målgrupp. Det finns många åtgärder och metoder som är framtagna för att 

främja ungas hälsa och många av de studier som är gjorda innefattar interventioner med dessa 

åtgärder och metoder och utvärderingar av desamma. Mindre, eller inget fokus har lagts på det 

lärande som sker i hälsointerventionerna och med utgångspunkt i det och ur ett hälsopedagogiskt 

perspektiv tar sig denna uppsats sin utgångspunkt från lärandet som sker i vad som kan ses som en 

hälsointervention, Självledarskapslägret DNG 360°. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR: 

Syftet med studien var främst att skapa förståelse kring det lärande som konstitueras genom 

deltagande och interaktion i organiserade aktiviteter inom ramen för ett självledarskapsläger ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Samt att besvara följande frågeställningar, 1) Vad för kunskaper 

konstitueras i de studerade aktiviteterna? 2) Vad för stöd använder sig deltagarna av i sitt 

aktörskap för att möjliggöra lärande? METOD: Studien var kvalitativ med fältforskning som 

utgångspunkt och genomfördes som en observationsstudie med deltagande observationer på 

Självledarskapslägret DNG 360°. RESULTAT: Studien visade att kunskaper som konstituerades 

på lägret var sociala kompetenser, problemlösningskunskaper samt att skratt kan ses som en 

rekonstruktion av strategier för att hantera känslor. Vidare visar resultatet på olika former av stöd 

som deltagarna använde sig av i sitt lärande. En synliggjord aspekt av stöd var skapandet av en 

trygg miljö, samt skapandet av språkliga artefakter som speciella uttryck, som ”typ” och ”liksom”. 

Artefakterna använde deltagarna i sin kommunikation med andra och kan således ses som ett 

medierande verktyg som de aktivt använde som stöd i deras lärande. Slutligen visade resultatet att 

deltagarna ofta vände sig till den informella ledaren i gruppen för stöd i sitt lärande. 

DISKUSSION OCH SLUTSATS: Den här studien ger en ökad förståelse för det lärande som 

sker på ett självledarskapläger och diskussionen utgår från det spänningsfält som kan ses skapas 

mellan lärande sett ur perspektivet ”självet” och lärande sett från ett sociokulturellt perspektiv . 

Det sociokulturella perspektivet menar att vi lär oss tillsammans med andra och att lärandet är 

situerat. Det finns enligt detta perspektiv inget självklar själv, utan självet existerar i ett 

sammanhang. Detta är något som problematiseras i diskussionen i förhållande till 

självledarskapslägret samt dess innehåll. Ur ett hälsopedagogiskt perspektiv föreslogs bland annat 

vidare forskning med fler studier med fördjupning på det lärande som sker i olika 

hälsointerventioner. 

Nyckelord: Hälsopedagogik, psykisk hälsa, ungdomar, självledarskap, lärande, hälsofrämjande, 

självledarskapslägret DNG 360°, kvalitativ metod. 



 
 

 

Förord och Tack 

Lärande för mig handlar om att lära hela livet och denna uppsats är ett tillfälle till lärande som snart är 

över. Nya tillfällen för lärande kommer att ta vid av ett nytt, följt av ett till och ett till. För mig är det 

lärande som är viktigast det som sker från hjärtat, för det jag lärt mig i livet är att lyssna på mitt inre 

och reflektera över det jag lär.  

Förordet som du kommer att ta del av kanske inte innebär vad ett standardförord brukar innebära. Du 

som läsare kommer att få ta del av min resa fram från början av min utbildning till min sista uppgift, 

min uppsats som du håller i din hand och det lärande jag gjort på vägen. Förordet kommer således 

innebära att jag vill skapa en förståelse för de val jag gjort i uppsatsen, samt kan ses som ett argument 

för just de valen.  

Så varmt välkommen till ett annorlunda förord – mitt förord! 

Tre års utbildning – tre års personlig utveckling – tre års läroprocess är snart till enda. De här tre åren 

har för mig inneburit ett lärande i att släppa prestationen, att släppa taget om presteraren i mig. För tre 

år sedan hade det enda viktiga varit att prestera den bästa texten, som även inneburit en sönderstressad 

Anna med magont och dåligt humör. Det i sin tur hade inneburit att jag påverkat min dotter på samma 

sätt och utsatt henne för samma stress. För tre år sedan skulle jag presterat 200 %, och både mitt och 

min dotters välmående skulle kommit i andra hand.  Idag har jag insett och är medveten om att jag har 

ett val och väljer annorlunda.  

En fråga som jag ställt mig ofta under dessa tre år är: vad är viktigt för mig i livet? Och varje gång har 

jag fått samma svar: att må bra och ha roligt! Så det är de valen jag lärt mig göra i varje ögonblick. När 

presteraren i mig har kommit på besök (vilket har skett ofta) har jag valt mig, jag har valt att må bra 

och ha roligt tillsammans med min dotter. Jag har valt att må bra först. I början var det oerhört svårt 

och jag hade ångest varje gång som en examination skulle lämnas in. Det jag insett är att ett arbete 

kommer alltid att kunna förbättras och det viktiga för mig är att jag gjort mitt bästa, och att jag är nöjd. 

Det allra viktigaste är dock att både jag och min dotter mått bra på vägen.  

En av mina viktigaste uppgifter i livet är att vara en god förebild för min dotter och leva som jag lär. 

Som en vis person sagt: ”barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör”. Det innebär för mig att vill 

jag vara en bra förebild för min dotter behöver jag välja det som får mig att må bra, och att jag leder 

mig själv till ett liv där jag gör val för min skull, inte för att bli godkänd av någon annan.  

Större delen av mitt liv har jag försökt att passa in i ”mallar”/”boxar” som för mig har känts för trånga 

och jag vet att jag inte passar in i dem och vill det inte heller, för jag är större än så. Jag vet inte hur 

långt ett förord ska vara och min första tanke var en halv sida, dock insåg jag snabbt att förordet 

kommer vara en viktig del i min uppsats och får bli så lång som det är menat att det ska bli. Att dela 

med mig till dig som läsare av den läroprocess jag gjort de senaste tre åren känns viktig för mig för din 

förståelse av min uppsats, för det är för dig som jag skriver, vem du än må vara.  

Så mitt lärande har inneburit att jag gått från att jag godtagit att bli både dömd och bedömd av andra 

som inneburit att jag slutat att ta plats, förminskat mig själv, till att jag tagit tillbaka min egenkraft. Jag 

står upp för mina åsikter och de val jag gör i livet, även när de inte passar in i ”mallar”/”boxar” som 

andra skapat. Jag tillåter mig idag att vara den jag är och anpassar mig inte till en liten och för trång 

”mall”/”box” för att passa in och bli omtyckt. Jag väljer att leda mig själv och vet att jag inte längre 

behöver prestera för att duga.  Jag gör det bästa jag kan och det är gott nog.  



 
 

 

Det finns ”mallar”/”boxar” överallt i vårt samhälle och jag är medveten om att det är något jag 

behöver förhålla mig till. Det härliga är just medvetenheten i det för det ger mig ett val i varje 

situation, och det är i förhållande till dessa ”mallar”/”boxar” och andra människor som jag också 

utvecklas som person och utvecklar mitt självledarskap.  

Det jag ser är att detta kanske kommer vara något som är provocerande för den akademiska världen 

som innebär mycket ”ramar” och ”mallar” som vi skall passa in i. Det innebär inte att jag gör den 

akademiska världen till fel, det innebär att jag väljer att gå min egen väg oavsett vad andra tycker, 

egenmakt – empowerment. Jag testar nyfiket mina gränser för det är det sätt jag vet att jag utvecklas 

på, ett lärande för livet och för mig högsta formen av självledarskap. Det innebär att jag lär mig leda 

mig själv till hälsa och välmående, hälsopedagogik.  

Intentionen i min uppsats är att leda läsaren genom att förmedla den kunskapen som uppsatsen 

innehåller på ett tydligt och lättförståligt sätt.  För mig innebär uppsatsen att förmedla kunskapen även 

till en målgrupp som inte har en akademisk utbildning och de som inte är insatta i ämnena hälsa och 

pedagogik. Det innebär att upplägget på uppsatsen kanske inte är akademiskt korrekt, dock innebär det 

att texten är lätt att följa och jag leder dig som läsare igenom texten hela vägen. Förmågan att leda 

läsaren i texten är för mig en kärnpunkt i pedagogiken och det oavsett vem läsaren är. Denna förmåga 

och kunskap är något som jag internaliserat i mitt förhållningssätt under hela livet, jag har förvärvat 

kunskapen och har förmåga att uttrycka pedagogiken i skrift. Att leda läsaren genom min uppsats och 

samtidigt göra det med min egen berättarröst, inte en standardiserad akademisk röst. Det innebär för 

mig utveckling av mitt självledarskap, att jag behåller min röst för att uttrycka det som är jag, tillåta 

mig egenmakten, och genom språket uttrycka mig själv. I texten lever jag verkligen som jag lär och 

utvecklar på så sätt mitt självledarskap ytterligare.   

Förordet vill jag avsluta med att tacka de personer som bidragit till min uppsats och den utveckling jag 

gjort under tiden jag har arbetat med den. Först vill jag tacka mina handledare för att jag fått den 

handledning jag har behövt, för att bli ännu tydligare i mitt självledarskap. Mitt eget självledarskap är 

något som tydligt utvecklats i interaktionen med handledarna. Ni har hjälpt mig på vägen till insikten 

att jag behöver släppa taget för att skapa flöde i processen med min uppsats. Ett stort och hjärtligt tack 

till Catrin Frisemo som varit min skrivmentor. Tack för alla härliga, utvecklande och inspirerande 

samtal som lett till många kloka insikter och som bidragit till att min skrivprocess gått framåt. Ett stort 

tack till Pamela von Sabljar som gav mig möjligheten att göra den empiriska dataproduktionen på 

Självledarskapslägret DNG 360°, utan den möjligheten hade det inte blivit någon uppsats. Vill även 

tacka Pamela för den del du bidragit med till mig i min personliga utveckling under våren. Ett varmt 

och innerligt tack till alla deltagare på lägret som gjorde det både möjligt och enkelt att som forskare 

delta på lägret. You rock! Dream it, wish it and JUST DO IT! 

Det sista tacket och det största vill jag av hela mitt hjärta ge till min underbara dotter! Min största 

inspirationskälla i livet. Hon är den som visat och visar mig dagligen vad livet handlar om och jag är 

hjärtligt tacksam för att hon har valt just mig till sin mamma. Det är för henne jag vill leva som jag lär, 

så mitt ”runda jag” har insett att jag inte vill passa in i en fyrkantig box, det är inte jag. Jag vill helt 

enkelt inte passa in, jag vill vara den unika jag som jag är. 

Jag önskar dig som läsare, en nöjdsam läsning av min uppsats och önskar att du skapar dig en 

underbar dag!  

Härliga hälsningar Anna          Högskolan i Halmstad, juni 2013 
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1. INLEDNING 
Grunden för Världshälsoorganisationens (WHO) arbete bygger på begreppet empowerment 

(WHO, 1986). Denna tanke innebär att den enskilda individen ska erövra större kontroll över 

den egna hälsan (Korp, 2004). Begreppet empowerment brukar översättas med egenmakt på 

svenska, och egenmakten i sin tur innebär självstyre (autonomi) och är något som ses som 

direkt hälsofrämjande (Hansson, 2004). Självstyre, att leda sig själv är något som anses 

påverkar individens hälsa på ett positivt sätt. 

Det finns olika sätt att tala om självstyre och ett begrepp som används för att beskriva 

självstyre är självledarskap. En definition som finns av begreppet självledarskap är:  

”a comprehensive self-influence perspective that concerns leading oneself toward 

performance of naturally motivating tasks as well as managing oneself to work that 

must be done but is not naturally motivating” (Manz, 1986, s.589). 

Självledarskap avser graden av självinverkan som en aktör utövar i sitt eget beteende och 

brukar även kallas för självmanagement eller självkontroll (Manz & Sims, 1989, refererat i 

Tekleab et al., 2008). Denna form av ledarskap är ett ledarskap som kommer inifrån aktören 

och inte utifrån. Självledarskap kan verka som ett relativt nytt begrepp dock myntades det av 

Manz (1986) för över 30 år sedan. Begreppet utgår ifrån ett alternativt sätt att se på hur en 

människa som aktör leder sig själv och andra (Manz & Sims, 1980). 

Ett annat begrepp som används i relation till självstyre och att leda sig själv är aktörskap, som 

innebär att en individ tillskrivs kompetens (Hutchby & Moran-Ellis, 1998). Individer tillika 

aktörer som ingår i ett sammanhang är medaktörer i skapandet av kunskap, identitet och 

kultur (Dahlberg, et al., 2001). Aktörskapet innebär att som aktör agerar för att påverka sin 

situation, och innebär även makten att faktiskt kunna utöva påverkan (Löfdahl, 2007). 

Aktörskap kan ses som något som är situerat då möjligheten till att agera skiftar beroende på 

sammanhang som aktören ingår i, samt skiftar i olika sociala konstellationer (Hutchby & 

Moran-Ellis, 1998). Således innebär aktörskap att en individ agerar för att påverka den 

situation och det sammanhang som hon/han är en del av.  

Unga och deras hälsa är något som fått stor uppmärksamhet i många hälsorapporter i Sverige 

de senaste åren, rapporterna visar särskilt på att den psykiska hälsan hos unga blir allt sämre 

och att antalet unga med psykisk ohälsa ökar (Socialstyrelsen, 2009; Marklund et al., 2008).  

Även i media får ungas psykiska ohälsa stor uppmärksamhet och likaså på internet och i 

sociala medier.  

Informationen på internet är lättillgänglig och att interagera med andra har aldrig varit lättare. 

Mycket av kommunikationen bland unga sker idag över internet och via sociala medier 

(Papasolomou & Melanthiou, 2012). Sociala medier innebär att individer lätt integrerar med 

varandra och delar information, intressen och åsikter med varandra (ibid.). Sidor som 

Facebook och Instagram är sociala medier som är snabbt växande plattformar där unga 

interagerar. På instagram publicerar medlemmar sina bilder på en egen sida. De sidor där man 

lägger ut bilder på nakna, vältränade, slanka kroppar är de sidor som har flest följare och 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Papasolomou%2C+Ioanna)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Melanthiou%2C+Yioula)
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många av de följarna är ungdomar. Så individer och grupper av individer med hjälp av 

internet, media och sociala medier förmedlar idag en bild av hur en individ förväntas att se ut 

i dagens samhälle, den bilden är smala och vältränande kroppar. Sociala medier har visat sig 

ha stor påverkan på individens välmående (ibid.). Det problematiska som jag ser är hur 

idealbilden som skapas av hur den fysiska kroppen bör se ut påverkar unga individers 

psykiska hälsa på ett negativt sätt. Att dagligen interagera och komma i kontakt med detta 

ideal via internet kan vara en daglig påminnelse om ständiga misslyckanden för de unga 

individer som inte når upp till idealet. Något jag ser påverkar de unga individernas psykiska 

välmående på ett icke gynnsamt sätt.  

När det kommer till ungas hälsa visar forskning på en ökad stress hos unga på grund av 

sociokulturella faktorer, främst syns denna stress hos flickor och då förknippat till utseende 

(Landstedt & Gillander-Gådin, 2012; Wiklund & Bengs et al, 2010). Forskning visar också att 

depression är vanligt hos unga (Danielsson, Bengs, Samuelsson, & Johansson, 2011).  

Samtidigt som det rapporteras att ungas psykiska ohälsa ökar, ökar även kraven och 

ansvarstagandet för det egna lärandet i skolan. Eleverna förväntas ta mer eget ansvar för sitt 

lärande vad det gäller planering av skolarbete och genomförande (Skolverket, 2011), 

självledarskap kan ses som en förutsättning för att klara av detta ökade ansvar. Det är mycket 

ansvar som tidigt läggs på unga individer idag och i samma takt som kraven ökar, ökar även 

den psykiska ohälsan (Samdal, Wold, Klepp, & Kannas, 2000; Torsheim & Wold, 2001a, 

2001b; Ravens- Sieberer, et al., 2004). 

Socialdepartementet (2008) har som ett resultat av rapporterna lagt ett ökat fokus på det 

hälsofrämjande arbete som är inriktat på barn och ungas psykiska ohälsa. Det finns många 

åtgärder och metoder som är framtagna för att främja ungas hälsa och många av de studier 

som är gjorda innebär interventioner och utvärderingar av de samma. Trots att självstyre 

(självledarskap) anses vara direkt hälsofrämjade (Hansson, 2004), har det inte ägnats någon 

större fokus på deltagarnas egna aktörskap i lärandet och vad det är för lärande som 

konstitueras i olika hälsointerventioner för unga.  

En intressant aspekt av lärandet i förhållande till självledarskap är det autonoma, det som ses 

som ”självet”. Intresset grundar sig på frågan som finns i all samhällsvetenskap; finns det ett 

själv eller är vi en produkt av det sammanhang som vi ingår i. Lärandeteorier inom det 

sociokulturella perspektivet menar att vi lär oss tillsammans med andra och att lärandet är 

situerat. Det finns enligt detta perspektiv inget självklar själv, utan självet existerar i ett 

sammanhang. Således blir det autonoma något som kan ses vara situerat, vilket i sin tur kan 

ses som att självet och sammanhanget inte kan existera utan varandra. Mycket av uppsatsen 

kommer handla om spänningsfält som finns mellan självet och sammanhanget i förhållande 

till lärande. 

Entreprenörskap handlar mycket om att kunna leda sig själv (självledarskap) och är ett ämne 

som idag genomsyrar stora delar av läroplanen (Skolverket, 2011). Så med denna bakgrund 

tar sig denna uppsats sin utgångspunkt i en hälsopedagogisk praktik med fokus på deltagarnas 

egna aktörskap i lärandet som sker inom ramen för ett självledarskapsläger.  
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Ett ställe som identifierats där aspekter av självledarskap och aktörskap utspelar sig är 

Självledarskapslägret DNG 360° (Den Nya Generationen). Lägret är ett självledarskapsläger 

för ungdomar mellan 13 – 19 år. Nedanstående rader går att läsa på lägrets hemsida som 

beskrivning på vad deltagarna kommer att få uppleva på ett läger.  

”DNG 360° självledarskapsläger är utvecklade för dig som vill satsa på din egen 

utveckling och framtid. Du får lära känna dig själv bättre och vad som är dina styrkor. 

Du får redskap och stöttning i hur du tar dig till ditt mål och samtidigt njuter längs 

vägen.” (Ref citat http://dng360.se/ungdomslager/) 

Andra delar av innehållet på lägret som tas upp på DNG 360° hemsida är att deltagarna på 

lägret bland annat kommer att träna kommunikation och samarbete, hur de omsätter ord till 

handling, öva fokus och beslutsamhet, lära av sina misslyckanden samt att identifiera vilka 

rädslor som hindrar dem. Detta läger är inspirerande för vad jag vill fördjupa mig i, vad det är 

som händer på ett sådant läger, vilka som deltar och vad för lärande som konstitueras.  

2. PROBLEMFORMULERING 
Under denna rubrik beskrivs studiens syfte, de frågeställningar som ligger till grund för 

studiens arbete. 

2. 1 Syfte  

Syftet med studien är främst att skapa förståelse kring det lärande som konstitueras genom 

deltagande och interaktion i organiserade aktiviteter inom ramen för ett självledarskapsläger 

ur ett sociokulturellt perspektiv. Samt att identifiera vilka stöd som deltagaren använder i det 

egna aktörskapet i sitt lärande.  

2.2 Forskningsfrågor 

1. Vad för kunskaper konstitueras i de studerade aktiviteterna? 

2. Vad för stöd använder sig deltagarna av i sitt aktörskap för att möjliggöra lärande? 
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3. TIDIGARE FORSKNING  
Under rubriken tidigare forskning ges en kort översikt av forskning identifierad i förhållande 

till ungas psykiska hälsa samt självledarskap.  

3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning på området kring självledarskap i ålderskategorin ungdomar var ett område där 

ingen tidigare forskning kunde identifieras. Det finns mycket forskning gjort på ledarskap, 

dock kunde enbart två kandidatuppsatser som innehåll begreppen självledarskap identifierades 

vid forskningsöversikten. Valet att inte ha med dem i forskningsöversikten är för att de var 

inriktade och fokuserad på enbart en del av ungas psykiska hälsa, exempelvis stress.  

Det är förvånande att det inte finns mer forskning att identifiera inom området självledarskap 

då WHO skriver att självstyre (självledarskap) är bra för hälsan, och borde så vara även för 

ungas psykiska hälsa. Den forskning som identifierats har ett stort fokus på hälsa dock inte på 

självledarskap. I de sökningar som gjorts har olika begrepp i förhållande till självledarskap 

används för att söka i olika databaser efter tidigare forskning. Sökningarna har inneburit 

användning av såväl engelska begrepp som svenska. Dock har största fokus varit på tidigare 

forskning som är kopplat till Sverige.   

I forskningsöversikten har jag valt att skilja på självförtroende/självkänsla från självledarskap. 

Detta grundar sig i att självförtroende/självkänsla mer kan ses som en känsla du har om dig 

själv som individ och självledarskap handlar mer om att leda sig själv. 

Studier gjorda på ungas psykiska hälsa vittnar om att ungdomars stress är något som klart är 

inblandat i utvecklingen av psykisk ohälsa. Det finns studier som vittnar om att stress står för 

en betydande del av ungas kroppsuppfattning och mående. Stressfaktorer som påverkade 

resultatet var bland annat grupptryck, skolgång, osäkerhet inför framtiden samt romantiska 

relationer (Murray, Byrne & Rieger, 2011; Gådin & Landstedt, 2012). Murray, Byrne och 

Rieger (2011) studie avsåg att belysa rollen som ungdomars dysfunktionella 

kroppsuppfattning har vad det gäller den stress de upplever.  

Mycket av forskningen som är gjord inom området ungas psykiska hälsa är inriktad mot 

flickor (Gådin & Landstedt, 2012; Philipsson, Duberg, Möller, & Hagberg, 2013; Wiklund & 

Bengs et al, 2010).  Detta tar sin grund i att förekomsten av psykiska hälsoproblem bland 

unga flickor är alarmerande.  

Det finns mycket forskning och kunskap om positiva effekter som visar på att fysisk aktivitet 

är bra för den psykisk hälsa (Philipsson,  Duberg, Möller, & Hagberg, 2013). Vidare visar 

även forskningen att ungdomar som är aktiva i föreningslivet har bättre självkänsla och 

påvisar färre psykosomatiska besvär än de ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet 

(Wagnsson, 2009). En form av fysisk aktivitet som forskats på var dansens skyddande 

faktorer för att förebygga och behandla symtom på depression i tonåren (Philipsson,  Duberg, 

Möller, & Hagberg, 2013). 
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Tidigare forskning som är gjord har också inriktats på familje- och föräldrastöd och dessa ofta 

i relation till ungdomar som anses vara inom särskilda riskgrupper (Östberg, &  Rydell, 2012; 

Tuominen-Eriksson,  Svensson & Gunnarsson, 2013; Tuominen-Eriksson, Svensson & 

Gunnarsson, 2013). En sådan riskgrupp anses ungdomar med Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder (ADHD) samt trotssyndrom (ODD). I en studie utbildades både föräldrar och lärare i 

en modifierad version av Barkley: s program och resultatet visade på att strategierna som 

programmet innebar gav lovande effekter på barnets störande beteende (Östberg & Rydell, 

2012). Dock framkom inte i studien hur detta påverkade de ungas psykiska hälsa.  

När ungdomar har ett funktionshinder kan det leda till låg självkänsla och sociala problem, 

även denna grupp anses vara en riskgrupp (Tuominen-Eriksson, Svensson & Gunnarsson, 

2013). En studie med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan 

utvecklingsstörning visar på att tidiga insatser på remiss bör främjas (ibid.).  

Mycket av den forskning som är gjord är således kopplad till unga individers psykiska hälsa, 

dock inte till självledarskap.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM   
Under denna rubrik finner du studiens pedagogiska utgångspunkter. De teorier och begrepp 

som tas upp i texten återfinns ofta i samhang med och inom ett socialkulturellt perspektiv. 

Valet att använda de presenterade teorierna och begreppen grundar sig i att skapa en 

förstålelse utifrån teorierna vad det är för lärande som skapas inom ramen för ett 

självledarskapsläger.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv – Vygotsky 

Inom sociokulturellt perspektiv är det Vygotsky syn som ligger till grund för den teoretiska 

utgångspunkten.  Vygotsky (1978) menar att individens utveckling sker mer i ett samspel med 

dess omgivning och genom relationer, och han ser omgivningen som avgörande för individens 

utveckling mer än att det sker som en oberoende process inom individen. Dessa relationer, 

främst till föräldrarna ligger till grund för den kulturella förståelsen. Internalisering är det 

Vygotsky (1978) menar med den kulturella förståelsen och den kognitiva utvecklingen hos en 

individ. Valet att använda ett sociokulturellt perspektiv i studien grundar sig på att teorin 

lägger sin tonvikt på den sociala delen i lärandet och såldes bidrar teorin till 

problematiserandet av spänningsfältet mellan lärandet sett ur perspektivet ”självet” respektive 

lärandet som en del av ett sammanhang.  

Vygotsky (1978) menar att lärandet alltid sker i ett sammanhang, socialt eller kulturellt. Fokus 

i teorin är samspelet och interaktionen mellan individ och dess samhälle, samt ses lärandet 

som något som inte kan studeras fritt från sitt sammanhang (Ellström, 1996). Det kan således 

ses ur det sociokulturella perspektivet som problematiskt att använda namnet ”själv” 

ledarskapläger när lärandet som sker inte är kopplat till ”självet” utan till sammanhanget 

självet ingår i.  

Vidare menar det sociokulturella perspektivet att lärande är ”situerat”. Sammanhanget i denna 

studie är det tidigare nämnda självledarskapslägret och således kan det som lärs inom ramen 

för lägret ses som något som sker eller möjliggörs just i detta specifika sammanhang. 

Grundläggande för processen i en individs kognitiva utveckling ses således ske i den sociala 

interaktionen som deltagarna ingår i på lägret (Vygotsky, 1978). 

I den sociala interaktionen kommunicerar individer och lär av varandra, vilket sker genom en 

dialog. Genom stimulans kan den mer erfarna individen underlätta en individuell inlärning 

och utveckling hos individen. Enligt det sociokulturella perspektivet kan vi inte undvika att 

lära (Säljö, 2000), denna uppsatsens fokus ligger på att svara på frågan VAD det är som lärs, 

och det inom ramen för självledarskapslägret.  

4.1.1 Kommunikation och samspel  

För att fungera som människa i ett samhälle lär vi oss olika redskap, artefakter, vilket inom 

det sociokulturella perspektivet främst är språket som används för att kommunicera. 

Artefakterna är skapade i ett visst samhälle eller i en viss kultur och när vi använder oss av 

dem påverkas vi av den sociala kontexten där redskapen skapades (Wertsch, 1996). 
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Det är genom språket och användning av olika ord som vi människor skapar, formar och 

upplever. Utan ord skulle vi inte kunna tänka på saker som inte fysiskt finns, eller uttrycka oss 

och skapa mening för andra i vår kommunikation. Vidare menar Säljö (2000) att 

kommunikationen och samspelet är av betydelse för en individs utveckling. Han menar vidare 

att det är kommunikationen och samspelet som är det centrala i den sociokulturella teorin. 

”Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter 

(Säljö 2000. s.37). ”  

Deltagarna på lägret kan således ses ta del av andra deltagares kunskaper och färdigheter 

genom de dialoger som de deltar i på lägret som i sin tur leder till att en individuell utveckling 

kan ske.  

4.1.2 Mediering och artefakter 

Mediering (förmedling/överföring) är ett annat centralt begrepp som Vygotsky (1999) tillfört 

det pedagogiska tänkandet. Mediering enligt Vygotsky (1999) är när information om 

verkligheten förs vidare för att gör den förstålig i olika kontexter (sammanhang).  Mediering 

kopplat till lärande är således den förmedling av lärande som sker i socialt samspel med 

andra. Användningen av begreppet i uppsatsen är för att synliggöra den kunskap som varje 

enskild deltagare har med sig till lägret som både deltagren delar med sig av till de andra och 

som görs förstålig i det nya sammanhanget på lägret via kommunikation. Enligt Säljö (2000) 

sker mediering via språket.  

Artefakter som nämnts ovan är de fysiska och/eller kulturella redskap som förmedlar kunskap. 

Enligt Molander (1993) och kunskapsteoretiskt perspektiv är en kommunikativ process inte 

enbart språklig, utan medierad kunskap förmedlas och skaps även via kroppen genom 

interaktion med omgivningen.  Wertsch (1998) menar att medierande redskap kan vara 

begränsande och menar vidare att när språket begränsar så tar vi till andra artefakter som 

exempelvis kroppsspråket. Således blir kroppen ett medierande verktyg. Även andra 

medierande verktyg kan användas då språket begränsar och användandet av olika uttryck är 

något som kommer att redovisas som identifierade artefakter i det kommande resultatet.  

Artefakter är således medierade verktyg som ger en individ möjligheten till att fördjupa sitt 

lärande. Hur en individ medierar beror till stor del på individens bakgrund och den omgivning 

de vuxit upp i då denna format oss i ett sociokulturellt sammanhang. 

4.1.3 Internalisering av kunskap  

Varje del i en individs utveckling blir enligt Vygotsky (1978) synligt två gånger. Först visar 

det sig mellan människor på det sociala planet och sedan inuti individen. Individen 

internaliserar således kunskapen vilket innebär att individen tar till sig kunskapen. 

Internaliseringsprocessen innefattar även appropriering av kunskapen vilket i sin tur innebär 

att göra den till sin egen och införliva den i sitt eget tänkande (Säljö, 2000). Den 

approprierade kunskapen kan således ses som något som även kan synliggöras i ett fortsatt 

samspel med andra.Vidare menade Vygotsky (1978) att lärande och utveckling är två skilda 

processer dock tätt sammanflätade på ett komplext sätt.  
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Vygotsky (1999) menar att det är genom en god dialog som det sociala samspelet börjar. 

Individer lär sig tänka och bete sig inom sin kultur genom att interagera och samspela med 

personer som redan kan mer, således sker lärandet av normer och värderingar gradvis i ett 

socialt sammanhang, enligt Vygotsky (1978).  

Genom att deltagarna på lägret är delaktig i aktiviteter som innebär en social interaktion 

skapas ökade möjligheter för deltagarna till ny kunskapsbildning och personlig (individuell) 

utveckling. Enligt teorin är denna interaktion mellan en individ som är skall lära och en som 

är mer erfaren. I denna studie ses de övriga deltagarna i studien kanske inte har mer kunskaper 

och erfarenheter än de andra, dock att kunskaperna och erfarenheterna skiljer sig från 

varandra.  

4.1.4 Appropriering  

Människor är under ständig förändring och utveckling enligt Vygotsky (refererad i Säljö, 

2000). Han menar vidare att vi i samspel med andra hela tiden har en möjlighet att ta till oss 

och appropriera kunskaper från andra. I de intellektuella och praktiska redskap som 

exempelvis språket som vi behärskar kan vi få nya insikter genom att se möjligheter och 

mönster. Denna syn innebär att man ser människan som ständigt appropriera nytt med stöd av 

vad de vet och kan sedan tidigare. I nya sociala kontexter och sammanhang används den 

kunskap och de erfarenheter som de införskaffat hittills för att agera i den nya situationen 

(Säljö, 2000).  

4.1.5 Zone of Proximal Delvelopment   

Zone of Proximal Delvelopment (fortsättningsvis i texten förkortat ZPD) är skillnaden mellan 

vad en individ kan göra/lära på egen hand (självständigt) respektive med hjälp eller i 

samarbete med en eller flera erfarna individer. ZPD är ett centralt begrepp i den 

sociokulturella teorin (Vygotsky, 1978) 

”Det ett barn idag kan göra med stöd, kan hon eller han göra på egen hand imorgon” 

(Vygotsky, 1999, Tänkande och språk).  

Den lärandes autonomi ökar successivt och förmågan att agera utan stöd ökar allteftersom 

kunskapen internaliseras och approprieras (Säljö, 2000). Enligt Vygotsky (1978) sker lärandet 

i interaktioner med andra människor, i synnerhet med föräldrarna, samt med andra personer i 

en individs omgivning såsom andra vuxna, lärare och vänner som besitter mer kunskap och 

erfarenhet. Denna interaktion menar Vygotsky (1978) leder till stegvisa förändringar i ett 

individs tänkande, det lärande som i inledningen kopplas till ”självet”. Således ses den 

individuella utvecklingen vara som tidigare nämnts tätt sammanflätad med det lärande som 

sker i interaktionen och samspelet med andra. I denna studie kommer fokus ligga på det 

lärande som sker i interaktionen med jämnåriga individer.  

För att en utveckling skall vara möjlig behöver kunskapen ligga inom individens ZPD, där 

individen kan lära med stöd från en annan mer erfaren person. Som tidigare nämnts behöver 

denna person inte vara en mer erfaren person, utan i denna studie kan detta stöd komma från 
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en deltagare som har annorlunda kunskaper och erfarenheter. Vidare behöver detta stöd inte 

vara kopplat till en person, något som kommer förklaras djupare under rubriken scaffoldning. 

Den kunskap som befinner sig inom ZPD, alltså inom individens utvecklingsnivå är kunskap 

individen har möjlighet att internalisera till sin egen. Det som ska läras behöver ligga på en 

nivå som för individen är utmanande, det för att hålla uppe motivationen och viljan att lära sig 

och utvecklas. Även Westlund (2009) menar att lärande/kunskap alltid skapas i ett 

sammanhang, tillsammans med andra. Vidare menar han att ansvar för lärandet inte bara 

ligger hos individen utan att inlärning främst sker i samspel med andra individer. En individ 

befinner sig i ett visst skede i sin utveckling, dock är de i behov av utmaningar för att ta nästa 

avgörande kliv in i nästa skede. 

4.1.6 Scaffoldning 

Scaffoldning är ett begrepp som kan kopplas till ZPD och som på svenska kan översättas till 

stödstruktur. Stödstrukturen bygger på den kunskap en mer erfarna individ besitter 

tillsammans med de nya kunskaper som individen i ZPD ska lära sig. Den mer erfarna 

individen fungerar som ett ställföreträdande medvetande, tills individen kan behärska den nya 

kunskapen genom sitt eget medvetande. Scaffoldning innebär således en struktur som skapas 

av en mer erfaren person som hjälper individen att lära sig (Vygotsky, 1999).  Vygotsky 

(1999) menar att om man skapar stödstruktur kan förutsättningarna för att individer ska kunna 

verka inom ZPD och till följd därav ökas förutsättningarna för individers kunskapsutveckling 

(ibid.). Med stöd i denna teori kommer studien även att belysa andra former av stöd en aktör 

kan använda sig av i lärandesituationer. Aspekter som på liknande sätt kan verka som stöd i 

lärandet inom ZPD.  

Centralt för Vygotsky (1999) är även att en individs utveckling är relaterat till de situationer 

och sociala kontexter hon är delaktig i. Detta innebär att ZPD uppstår/skapas i och genom 

olika situationer och i olika sociala kontexter. Vygotskys teori främjar sammanhang av 

lärande där individen själv, aktören, agerar med en aktiv roll i sitt lärande.  

Scaffoldning som begrepp kommer således att användas i tolkning och diskussion som ett 

stöd i att skapa förståelse för olika former av stöd som synliggjorts i resultatet, dock kommer 

begreppet inte att fullt användas i den mening som Vygotsky menar, utan hur stöd kan ses på 

flera olika sätt och inte enbart från en mer erfaren individ.    

4.2 Situerat Lärande  

Situerat lärande menar Lave & Wenger (1991)  innebär att det naturliga lärandet hos en 

individ är situerat och således baserat på det sociala sammanhang individen befinner sig i. De 

menar vidare att det inte finns någon aktivitet som inte är situerad. Således innebär det att det 

lärande som sker på självledarskapslägret är situerat.  

Lärandet är en följd av den sociala kontext och kultur aktiviteten ingår i (Lave & Wenger, 

1991). De menar vidare att lärandet är en social process. En viktig komponent i situerat 

lärande är interaktionen som innebär att den som lär sig ingår och blir involverad i en 

praktikgemenskap ”Community of practice” – alltså ett socialt sammanhang.  
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Detta innebär vidare att en individ deltar i sammanhang, situationer och aktiviteter där alla har 

en gemensam förståelse för innebörden i aktiviteten, samt vad den har för betydelse och hur 

de skall göra i aktiviteten. I grova drag innebär teorin att en oerfaren individ genom 

deltagande i en praktikgemenskap tar del av mer erfarna deltagares kunskaper och tillägnar 

sig dessa. Det handlar framför allt om att föra över kunskap som redan finns i 

praktikgemenskapen. Genom att tillägna sig denna kunskap som finns i praktikgemenskapen 

genom deltagande möjliggörs ett ökat och förändrat deltagande i aktiviteten. I föreliggande 

studie används denna teori för att belysa den kunskap som skapas situerat och den kunskap 

som var individ har med sig in i den gemensamma praktiken. I föreliggande studie innebär det 

således att det är flera av deltagarna som är oerfarna och de tillsammans skapar de förståelsen 

för den gemensamma praktiken snarare än att det är kunskap som förs över.  

Centralt för det praktiska lärandet är att det lärs genom mer och mer involvering i den 

praktiska gemenskapen (Lave & Wenger, 1991) . Alla individer i gemenskapen är i allra 

högsta grad delaktiga i aktiviteten och i det skede som utspelar sig i praktikgemenskapen. 

Begreppet kan förklaras genom att en individ till en början har en oförståelse inför 

verksamheten som genom involvering i praktikgemenskapen skapar en ökad förståelse och 

kunskap om den gemensamma förståelsen för verksamheten.  

I en social praktik är lärandeprocessen något som ständigt pågår och likaså förändras 

kunskaperna ständigt så vad som lärs i en specifik social kontext beror på flera faktorer i den 

aktuella kontexten (Säljö, 2000).  

Begreppet medierad handling kan användas för att hantera komplexiteten av relationen mellan 

individen och den kontext hon/han ingår i (Wertsch, 1998). Detta innebär att undvika att 

studera individen som en isolerad varelse utan som en del av ett socialt sammanhang. Således 

kan begreppet medierad handling ses binda samman lärandet kopplat till ”självet” och 

lärandet som sker i ett sammanhang. Wertsch (1998) menar att lärandet är situerat i relation 

till de sociokulturella villkoren i en verksamhet och/eller socialt sammanhang.   

4.3 Social interaktion 

Det finns en del av den sociokulturella teori som har fokus på lärande i den sociala 

interaktionen (Wenger, 1998). Denna interaktion menar Wenger (1998) inte enbart sker i 

vissa sammanhang utan är något som sker hela tiden, således menar han att vi formas av de 

olika sociala sammanhang som vi befinner oss i. Deltagande på ett självledarskapsläger är ett 

exempel på detta såväl som arbete på en arbetsplats. Dessa sociala sammanhang formar inte 

bara vad deltagarna gör, utan även vem de är samt hur de tolkar det som sker. Lärande är 

således inte en isolerad aktivitet, utan sker hela tiden genom deltagande i olika sociala 

sammanhang (Wenger, 1998). Social interaktion i denna uppsats innebär deltagandet som 

aktör i de olika aktiviteterna tillsammans med en mindre grupp av deltagare. För att belysa 

lärandets sociala dimensioner, kommer interaktion användas i den mening det gäller det som 

sker mellan deltagarna. 
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5. METODBESKRIVNING 

Under denna rubrik kommer den kvalitativa metod som använts i studien presenteras samt 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Vidare presenteras 

använda metodinstrument med tyngd på deltagande observation, urval, bakgrund 

informanter, tillvägagångssätt vid dataproduktion, avgränsning, förutsättningar för empirisk 

dataproduktion, analys och bearbetning av det empiriska materialet, forskarens roll, 

forskarens egna förförståelse samt etiska övervägande.  

5.1 Kvalitativ ansats, abduktion  

Valet av ansats i studien var kvalitativ då studien fokuserar på lärande i interaktioner och 

sociala händelser (Fejes & Thornberg, 2009). Kvalitativ ansats kan ses som ett 

paraplybegrepp som innefattar flera olika metodansatser och forskningstraditioner (ibid.). I 

studien användes fältforskning för att skapa en förståelse för det lärande som skapades inom 

ramen för ett självledarskapsläger. Studien tog även sin utgångspunkt från abduktiv ansats 

som innebär att forskaren växlade mellan induktiv och deduktiv ansats. Abduktion handlar 

således att forskaren växlade mellan den empiri som samlats in och studiens valda teorier och 

begrepp (Fejes & Thornberg, 2009).  

5.2 Fältforskning 

Som metodansats, som nämns ovan, utgick studien från fältforskning som var en bra ansats 

för att komma nära den praktik och de aktiviteter som skulle studeras, samt för att kunna se 

vad det var som skedde i interaktionerna i de organiserande aktiviteterna. Det var något som 

med fördel kunde synliggöras genom att utgå från det empiriska materialet som producerades 

i deltagande observationer, något som stärks av Elvstrand, Högberg & Nordvall (2009). När 

jag som forskare bedrev fältforskning på självledarskapslägret var jag själv närvarande i den 

praktik jag ville studera och kunde på så sätt själv se och notera och synliggöra det jag ville 

forska närmare på (ibid.). I början av observationerna var fokus av allmän karaktär och under 

tiden för observationerna smalnandes sedan fokus successivt av. Avsmalning av fokus innebar 

mer fokus på de lärande som konsituerades samt de stöd deltagarna använde sig av, alltså mer 

fokus på innehållet i forskningsfrågorna.  

5.3 Metodinstrument – Deltagande observationer 

Valet av huvudmetodinstrument i studien var delvis deltagande observation, samt som 

kompletterande metodinstrument användes audiotiva hjälpmedel som videokamera och 

fältanteckningar.  

Val av deltagande observation som metodinstrument grundar sig på att det är en kvalitativ 

metod som anses som framstående metod vid datainsamling i samhällsvetenskaplig forskning 

och för att de ger en riklig mängd empiriskt material (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011; 

Lalander, 2011). Studien avsåg att studera lärandet i interaktionen i en mindre grupp med 

deltagare och deltagande observation passade bra som metod för studien avsåg att studera 

beteenden i avgränsade situationer (Svenning, 2003).  Med syfte och problemformulering i 

tanken var observation en metod som gav mer empiriskt material än de andra metoderna och 

valdes för att den ansågs ha stor möjlighet att bidra till att finna svar på forskningsfrågorna. 



12 
 

 
 

 

Även fältanteckningar från observationerna användes i studien, som också anses tillhöra en av 

de centrala datainsamlingsmetoderna i fältforskning (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). 

Ett syfte med att använda deltagande observationer som metod i studien var för att skapa en 

överblick över den kontexten på självledarskapslägret. En fördel med deltagande 

observationer var att det skapade möjligheten att fånga upp kommunikationen som skedde i 

direkt anslutning till de organiserade aktiviteterna (Ahrne & Svensson, 2011). Andra fördelar 

med deltagande observation var att deltagarna efter hand kände sig trygga med mig forskaren 

och min närvaro, som var en förutsättning för att de skall agera som de ”brukar”. Genom att 

följa dem under lägret skapades möjligheter att lyssna på deras egna berättelser (ibid.). Att 

använda deltagande observationer skapade möjligheten att se vad som hände, lyssna på det 

som sades i lärandesituationen och ställa frågor till deltagarna i direkt anslutning till deras 

upplevelser.  

Som kompletterande metodinstrument i studien användes audiotiva hjälpmedels såsom 

videokamera för att dokumentera empirin. Fördelar med att videofilma observationerna var 

för att en videoinspelning bevarade den aktivitet som hände när den hände och således även 

de delar av situationen som jag som forskare missade att notera. Andra fördelar var den 

detaljrikedom som bevaras i en videoinspelning samt att jag som forskaren skapade 

möjligheten att kunna titta på inspelningarna flera gånger för att skapa en vidare analys och 

tolkning av materialet (Bjørndal, 2010). Videoinspelningarna har således används för att höja 

studiens validitet.  

5.4 Urval  

Val av hälsopedagogisk praktik att studera utgick från kriterierna att verksamheten skulle vara 

fokuserad på ungdomar samt ha fokus på självledarskap. Vid urval av praktik finns det 

fördelar att göra det urvalet utifrån valda kriterier (Ahrne & Svensson, 2011). Den valda 

hälsopedagogisk praktik blev Självledarskapslägret DNG 360°. Valet grundar sig på att det 

var denna praktik som identifierades som uppfyllde kriterierna för urval, samt att lägret hölls 

under tiden för studiens genomförande.  

Urval gjordes även av två deltagare (informanter) att följa under lägret och de aktiviteter de 

deltog i samt att följa deras interaktioner med andra deltagare i olika aktiviteter. Antalet 

deltagare var 35 stycken ungdomar vilket resulterade i relativt få möjliga informanter. Urvalet 

av observationspersoner gjordes genom att forskaren kortfattat presenterade studien för alla 

deltagare på lägret samt berättade vad observationerna skulle komma att innebära och bad om 

frivilliga observationspersoner. Att be om frivilliga observationspersoner såg forskaren som 

en fördel för att de under veckan som lägret varade skulle känna sig ”bekväma” med att de 

själva valt att bli filmade på nära håll under aktiviteterna. De som anmälde sig var en kille på 

17 som i studien fått namnet Kalle och en tjej på 16 år som fått namnet Lisa. Namnen är som 

beskrivits tidigare fiktiva namn och således inte personernas riktiga namn. Detta för att inte 

röja deltagarnas identitet (Ejlertsson, 2005).  
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5.4.1 Bakgrund huvudinformanter 

Studiens huvudinformanter var Kalle 17 år och Lisa 16 år och de är de informanter som 

forskaren har följt i sina observationer under den empiriska dataproduktionen på 

självledarskapslägret. Namnen Kalle och Lisa är fiktiva namn för att bevara de studerade 

ungdomarnas anonymitet och på så vis följa vetenskapsrådets konfidentialitetskrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Lisa 16 år 

Lisa beskriver sin uppväxt som en ”vanlig tråkig Svenson – Svensson” uppväxt. Dock skedde 

en stor förändring i hennes liv under tonåren då hon kom i kontakt med både droger, alkohol, 

killar och ungdomskriminalitet. Hon går nu på samhällsprogrammet och vill bli polis. Hennes 

dröm är att hjälpa ungdomar i sin egen ålder som hamnat snett att förstå hur deras 

medmänniskor påverkas. Lisa beskriver sig själv som glad, öppen, utåtriktad och en bra 

ledare, samt delar Lisa med sig av att hon ibland kan vara manipulativ och för dominant, som 

kan leda till aggressivitet och dömande (anonym, personlig kommunikation, 27 mars 2013). 

Kalle 17år 

Kalle beskriver sin uppväxt med ”att den var väl inte så vanlig, eller rättare sagt simpel”. Han 

beskriver sig som en känslig person som blivit uppfostrad av en mycket stödjande mor som 

alltid ställt upp för honom och hans syskon. Mobbning och utfrysning är något han har 

upplevt sedan han gick i tredje klass och det har lett till att han bytt skola vid flera tillfällen 

under sin uppväxt. Kalle berättar att han kämpat sig igenom stora delar av sitt liv. Han går 

idag på en estetisk linje med teater och dans och ”trivs som Snusmumriken i skogen” som han 

själv uttryckte det (Anonym, personlig kommunikation, 27 mars 2013). Han avslutar med att 

uttrycka att hans liv nått en höjdpunkt och att han mår bättre än någonsin. Och han beskriver 

sitt liv idag som simpelt men lugnt. 

5.4.2 Bakgrund övriga informanter 

De övriga informanterna på lägret var ungdomar mellan 13-19 år och det var både killar och 

tjejer, även om tjejerna var några fler till antalet än vad killarna var. Det fanns många 

nationaliteter och kulturer representerade på lägret, såväl som olika samhällsklasser och 

informanterna kom från olika delar av Sverige. Namnen på de övriga informanterna som 

används i den kommande presentationen av resultatet är även de fiktiva, det för att som nämns 

ovan bevara de studerade ungdomars anonymitet och på så vis följa vetenskapsrådets 

konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.5 Tillvägagångssätt vid dataproduktion  

Platsen för lägret och observationen var på Kubikskolan i Helsingborg. Den lokalen där 

aktiviteterna hölls på lägret var en öppen yta som i normala fall används som uppehållsrum 

för skolan elever. 

Urval av situationer att studera i observationerna skedde med grund i det schema som 

lägerledaren presenterat och utgick delvis från slumpmässigt utvalda situationer. Kriterierna 

för urval av situation var situationer där lägerledaren eller annan aktör formellt organiserade 
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en aktivitet. Detta resulterade i att tiden för observationssituationerna blev delvis 

slumpmässiga i sitt urval (Thornberg & Fejes, 2009). 

Observationen utgick således inte från ett strikt observationsschema utan från observerbara 

handlingar relaterade till de ställda forskningsfrågorna. Observationerna varade för det mesta i 

10 minuter sekvenser, det då alltför korta intervaller kan resultera i att reducera det som sker i 

interaktionerna. Om en observatör använder sig av förkorta intervall är risken att reducera en 

komplicerat pedagogiskt process till små delar utan mening och sammanhang. Dock kan 

alltför långa observationssekvenser ge utrymme för alltför mycket tolkning (Johansson och 

Svedner, 2006). I det förberedande arbetet innan dataproduktionen på det empiriska fältet 

formulerade forskaren frågeställningar utifrån forskningsfrågorna som användes som 

utgångspunkt när observationerna genomfördes. Dessa frågeställningar syftade även till att 

avgränsa observationerna och smalna av fokus för att inte ta in allt vid observationstillfällena 

utan fånga upp det som avser svara på forskningsfrågorna. Observationerna blir meningsfulla 

och möjliga att analysera om forskaren har gjort ett bra förberedande arbete enligt Johansson 

och Svedner (2006).   

5.4.1 Avgränsning   

Fokus för studien var de aktiviteter som formellt organiserades av lägeransvarig eller annan 

aktör på självledarskapslägret, samt att följa två av deltagarna, deras deltagande och 

interaktioner i mindre grupper med fokus på deltagarnas aktörskaps och lärande inom ramen 

för dessa grupper.   

5.4.2 Förutsättningar för den empiriska dataproduktionen 

Valet att skapa en specifik rubrik för förutsättningar för dataproduktionen, samt att förlägga 

den tidigt i uppsatsen grundar sig på att skapa en större förståelse hos läsaren. Trots bra 

förberedelser inför observationerna visade det sig vara många förutsättningar som påverkade 

dataproduktionen, och även det insamlade empiriska materialet. Detta kommer således även 

påverka det slutgiltiga resultatet av denna studie.  

När videokameran skulle hämtas som forskaren skulle använda sig av visade det sig att det 

inte fanns ett tillhörande stativ, detta resulterade i att vid videoinspelningarna kunde forskaren 

inte föra fältanteckningar samtidigt som själva videoobservationen. När dataproduktionen 

påbörjas visade det sig även att det spelades mycket hög musik i bakgrunden och forskaren 

stod inför valet att filma hela gruppen och inte kunna fånga upp det som sades eller att fånga 

det som sades vilket i sin tur resulterade i att inte allt som hände i gruppen kunde 

dokumenteras. Det visade sig under veckan att det fanns ett stativ att låna, trots stativ till 

kameran var förutsättningarna att forskaren hela tiden fick närvara vid kameran då många av 

aktiviteterna innebar att deltagarna gjorde snabba förflyttningar. Detta innebar som forskare 

följa deltagarna med kameran samt att förflytta sig med kameran. Det i sin tur påverkar även 

urvalet som resulterade i att följa den person som var huvudinformant i den aktiviteten. 

Videofilmning av observationerna var det som kom att användas mest för dataproduktion 

under lägret då förutsättningarna på lägret som nämnts ovan visade sig inte stämma överens 

med planeringen gjord av mig som forskaren innan ankomsten till lägret.  
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5.6 Analys och bearbetning av det empiriska materialet 

Tolkningen av det empiriska materialet började redan när jag som forskare befann mig på det 

empiriska fältet. I fältforskning är analysen en del av forskningsprocessen och ses inte som en 

separat del av densamma.  Både problemformulering, datainsamling, tolkning och analys är 

starkt integrerade i processen (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Samt att det insamlade 

materialet låg till grund för de slutgiltiga tolkningarna och analyserna som gjordes i 

uppsatsen. 

Det empiriska materialet som samlats in bestod av 39 stycken videoinspelningar som innehöll 

inspelningar av formellt organiserade aktiviteter på självledarskapslägret. Den sammanlagda 

tiden för inspelningarna var 3 timmar och 27 minuter. De informanter som deltog i de 

observerade aktiviteterna var huvudinformanterna samt de deltagare som gruppen kom att 

bestå av. Fältanteckningarna som förds kom att resultera främst som stöd i vad jag som 

forskare sett under videoinspelningarna och citat. Samt beskrivningar av lokal, aktiviteter, 

informanter, lägerledare och tillvägagångssätt under observationerna. De renskrivna 

fältanteckningarna resulterade i 10 sidor text.  

Valet att videofilma observationerna som nämns tidigare, grundade sig i att underlätta 

analysarbetet. Och för att skapa möjligheten att titta på det insamlade materialet flera gånger 

för att kunna synliggöra vad som skedde i samspelen och interaktionerna i de olika 

aktiviteterna på lägret. Även för att på ett tidigt stadium börja analysen, vilket kunde ske 

under transkriberingen av videofilmerna samt renskrivandet av fältanteckningarna från 

observationerna (Bjørndal, 2002). 

Tillvägagångssättet för analysarbetets i denna studie har skett genom att det empiriska 

materialet har tolkats i olika steg (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Ett första steg i 

tolkningen innebar de tolkningar som forskaren gjorde ute på fältet och som videofilmades 

samt nedtecknades i fältanteckningar. Steg två av analysen innebar att bearbeta det empiriska 

materialet då forskaren kommit tillbaka från det empiriska fältet och ett första steg i denna 

bearbetning innebar att grovsortera videoinspelningarna då det samlats in en stor mängd 

empiri. De inspelningar som föll inom kriterierna att de var tio minuter långa, innehöll 

aktiviteter som innebar interaktion i mindre grupper (fyra till fem stycken deltagare), att det 

var organiserade aktiviteter, samt att interaktionen var mellan de utvalda 

observationspersonerna och de övriga deltagarna på lägret. Detta urval resulterade i elva 

inspelningar som uppfyllde kriterierna och 39 som inte uppfyllde dem. De som inte uppfyllde 

kriterierna innehålla för korta inspelade sekvenser (45 sekunder till 1,45 minuter), samt 

aktiviteter där lägeransvarig föreläste utan interaktion mellan en mindre grupp deltagare.   

Grov sorteringen innebär även att radera de videofilmer där det inte blivit någon film alls av 

olika anledningar, samt där kameran gått igång av någon anledning så att enbart 

ljudupptagning hade gjorts. Steg tre innebar att titta igenom alla videoinspelningar som valts 

ut för att titta på kvalitén av inspelningarna samt för att börja tolka och bekanta sig med den 

insamlade empirin. Detta steg kom att innebära ytterligare ett kriterium för urval som lades 

till.  



16 
 

 
 

 

 På fyra av de elva utvalda videoinspelningarna var ljudupptaget så dåligt att inget eller nästan 

inget av det som sades i gruppen gick att uppfatta samt att bakgrundmusiken var väldigt hög. 

Detta resulterade i att urvalet minskade från elva videoinspelningar till sju. De sju 

inspelningar kom att resultera i två inspelningar/ lägerdag, en där Kalle är i fokus och en där 

Lisa är i fokus då de deltar i samma aktiviteter, dock skilda åt. Lägerdag fem är endast en 

inspelning med i urvalet och den har fokus på Lisa. Anledningen till det var för att inget 

tillfälle att videofilma Kalle gavs.  

Två av videoinspelningarna matchar inte kriteriet på tio minuter, dock valdes inspelningarna 

att tas med i urvalet, då det fanns en sekvens på tio minuter inspelad av den andra 

observationspersonen i samma aktivitet. Dessa två videoinspelningar varade 3, respektive 3, 5 

minut. Den sammanlagda längden på de inspelade observationerna resulterade i 59 minuters 

videofilm. 

Ett steg i analysen var att bekanta sig med det empiriska materialet och skapa en distans till 

observationspersonerna. Detta skedde delvis vid transkriberingen av de videoinspelade 

observationerna samt vid renskrivandet av fältanteckningarna från observationen. Innan steg 

fyra som innebar transkriberingen av det inspelade materialet tittade åter forskaren igenom 

den videoinspelning som sedan skulle transkriberas. Detta för att skapa en helhetsbild av det 

inspelade materialet och för att på så sätt underlätta den senare transkriberingen, samt för att 

lära känna materialet mer. Även under transkriberingen skedde tolkningar av det empiriska 

materialet.  

Utmaningen för själva transkriberingen av det inspelade materialet var att det vid de flesta 

aktiviteter spelades hög musik i bakgrunden vilket resulterade i sämre upptag av vad som 

faktiskt sades i interaktionen mellan deltagarna som kan resulterat i bortfall av viktiga 

detaljer. 

Steg fem av bearbetning och tolkning av det transkriberade materialet och av 

fältanteckningarna innebar att ställa frågor till det empiriska materialet samt att koda 

materialet för att finna likheter och skillnader. Analysen och tolkningen hade från början ett 

brett fokus som successivt smalnas av, på samma sätt som skedde i observationerna. Analysen 

innebar således flera genomgångar av materialet och närmare transkriberingar av mönster som 

utmärkte interaktioner mellan deltagarna och det lärande som skedde i de organiserade 

aktiviteterna. Steget innebar således ett mer detaljerat arbete med texten, för att därefter arbeta 

med texten i sin helhet, för att se om något nytt och annorlunda från tidigare kunde 

upptäcktas. Steget innebar även att forskaren växlade mellan det empirinära och det urval av 

sociokulturella teorier och begrepp som beskrivits under rubriken 3.3 Teoretisk referensram. 

Tillvägagångssättet innebar att utifrån valda teorier och begrepp välja ut de delar som var 

relevanta för studiens analys i förhållande till forskningsfrågorna.   

I avslutande fas av analysen valdes citat ut från det empiriska materialet för att styrka de 

teman som konstruerats under kodningen. Teman vilket resultatet kommer att presenteras 

under. 
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5.7 Forskarens roll  

Det är önskvärt i forskarsammanhang att forskaren kan vara objektiv, vilket innebär att 

forskaren förhåller sig opartiskt till det hon forskar om (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 

2009). Objektiviteten är önskvärd då resultatet i forskning så långt det är möjligt förväntas 

vara oberoende av forskaren och dennes egna tankar och åsikter (ibid.). Som forskare i 

kvalitativa studier är detta en ständig fråga; om det någonsin går att vara helt objektiv då 

forskaren enbart genom att bestämma sig för att forska om något speciellt gör ett subjektivt 

val (Svensson & Ahrne, 2011).  

När en forskare bedriver fältforskning är hon närvande i den praktik hon är intresserad av att 

beforska och kan på så sätt själv se och notera och synliggöra det hon vill forska på närmare 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Detta innebär att forskaren befinner sig i den kontext 

som skall studeras och enbart att vara närvarande i kontexten färgar den mer eller mindre av 

forskarens närvaro. När en forskare gör en deltagande observation är det möjligt att forskaren 

blir färgad av det som studeras som kan leda till att den vetenskapliga distansen tappas samt 

att forskaren även färgar den praktik som studeras enbart genom sin närvaro (Lalander, 2011). 

Objektivitet innebär således att som forskare inneha förmågan att skapa distans till det 

empiriska materialet som samlas in, samt det resultat som blir synligt i det empiriska 

materialet (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009).   

Vad det gäller fältforskning är analysen en del av forskningsprocessen som nämnts tidigare 

vilket således innebär att forskaren är medskapare av de empiriska data som samlas in samt de 

resultat som slutligen redovisas i studien (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). I kvalitativa 

studier är forskaren själv ett instrument för empiriinsamling och analys. För att mening av 

empirin skall kunna skapas är det således forskaren själv som skapar denna mening.  

Varken teori eller forskarens förförståelse kan helt åsidosättas i kvalitativa studier då det 

empiriska materialet behöver tolkas och bearbetas för att kunna förstås och detta gör forskaren 

genom att anta ett perspektiv och välja fokus för din studie (Svensson, 2011). 

5.7.1 Forskarens förförståelse  

Självreflektion över den egna rollen som forskare samt den egna förförståelsen är viktig i en 

kvalitativ studie. Att reflektera över hur egna värderingar, förkunskaper samt förförståelse kan 

inverka på hur forskaren ser på det som sker i observationssituationen samt hur forskaren 

sedan beskriver det hon ser i exempelvis i fältanteckningarna (Arvastson & Ehn, 2009).  

Min egna förförståelse som forskare grundar sig i många års intresse för personlig utveckling 

och ungas psykiska hälsa. Redan andra året på utbildningen till Hälsopedagog (2012) kom jag 

i kontakt med kvinnan som var lägeransvarig på självledarskapsläger. Hon höll utbildningar 

och kurser för vuxna inom personlig utveckling och självledarskap. Jag deltog på ett par 

föreläsningar och hade efter det kontakt med kvinnan via facebook, mail samt två gånger per 

telefon. När jag stod inför valet av ämne att studera i min uppsats var det ett självklart val att 

integrera ungas psykiska hälsa och i genomgången av tidigare forskning identifierades att det 

inte fanns forskning på vad ungdomar lär sig i olika interventioner som genomförs. Kontakt 
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togs med kvinnan med en förfrågan om det fanns möjlighet att göra studiens empiriska 

dataproduktion på lägret, vilket jag var välkommen att göra.  

Min egna personliga erfarenhet av självledarskap som jag i min egen förståelse kopplar 

samman med personlig utveckling är något som jag har stor erfarenhet av genom att jag 

deltagit på såväl kurser som seminarier inom dessa områden. De är dock svårt att definiera då 

området personlig utveckling liksom självledarskap är mycket breda områden. Olika delar 

inom personlig utveckling har enligt min egen uppfattning stärkt mig som person samt gjort 

mig starkare och bättre på att hantera både stressiga och utmanande situationer i livet. Så 

självledarskap har lett mig från att i tonåren haft en dålig psykisk hälsa tills idag ha en mycket 

god och balanserad psykisk hälsa.  

5.8 Etiska överväganden  

Studien följer strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär information 

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Informationskravet uppfylldes via den information som sändes ut till föräldrar och 

deltagare i informationsbreven (se bilaga 1 och 2). I informationsbreven fick föräldrar samt 

deltagare ta del av information om studiens ämne, förfrågan om deltagande, att det var 

frivilligt att delta och att de närsomhelst utan närmare motivering kunde avbryta deltagandet 

samt kontaktuppgifter till både mig som forskare och handledarna för studien.  

Samtyckeskravet innebar en samtyckesblankett som tillsammans med informationsbrevet 

sändes ut för påskrift av såväl förälder samt deltagare för deras skriftliga samtycke att delta i 

studien (se bilaga 3). Samtyckesblanketten sändes ut till föräldrar då det fanns deltagare med 

på lägret som var under 18 år.  

I informationsbreven förklaras för ungdomarna, samt för föräldrarna att det insamlande 

materialet från observationer och annat insamlat material kommer att behandlas med största 

konfidentialitet, vilket innebär att all data och forskningsmaterialet behandlas och redovisat på 

ett sådant sätt att enskilda individer inte kan identifieras av någon utomstående (Svensson & 

Ahrne, 2011; Ejlertsson, 2005).  

Samtycke inhämtades även för videoinspelning då det var genom videoinspelning som 

observationerna dokumenterades. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskare 

samlat in om de enskilda individerna enbart kommer användas för denna studie, och ses av 

mig och eventuellt mina handledare. Och absolut inte läggas ut på internet eller visas på annat 

sätt i någon media (Ejlertsson, 2005).  

5.9 Kvalitativ forsknings trovärdighet och generaliserbarhet  

Kvalitén i kvalitativ forskning är beroende på forskarens kompetens inom områden som 

exempel metodologiska färdigheter, att genomföra observationer samt analysarbete 

(Thornberg & Fejes, 2009). Studiens trovärdighet tillika tillförlitlighet bygger på graden av 

forskarens noggrannhet och systematik under forskningsprocessen och är beroende av hur 

forskaren gått tillväga under datainsamlingen och analysen (Thornberg & Fejes, 2009). 
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Trovärdigheten i resultatet bygger på en god förankring i det empiriska materialet som i 

studien uppfylls med ett eller flera citat från empirin.  

Svensson och Ahrne (2011) talar om ett resultats generaliserbarhet. När ett resultat är 

generaliserbart innebär det att det är användbart utanför den gjorda studiens kontext, i andra 

situationer och i andra sociala grupper. Graden av generaliserbarhet beror på urvalet, vilka 

individer (t.ex. ålder, kön, befattning) social kontext, hur stort urvalet är samt när i tiden som 

studien utfördes (Thornberg & Fejes, 2009). 

Vad det gäller kvalitativa studier menar Cronbach (refererad i Thornberg & Fejes, 2009) att 

sociala fenomen är i hög grad föränderliga, varierande i sin karaktär och tillika 

kontextbundna. Därav kan inte resultatet från en kvalitativ studie generaliseras i sin helhet till 

andra situationer eller kontexter. Dock möjliggör kvalitativa studier ett bidrag som vägledning 

i vad som kan komma att hända i andra liknande situationer (Thornberg & Fejes, 2009). 

Enligt Kvale (citerad i Thornberg & Fejes, 2009), kan läsaren av en kvalitativ studie göra en 

såkallad analytisk generalisering som innebär:  

”Man gör en väl övervägd bedömning i vad mån resultatet från en undersökning kan ge 

vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation.” (Kvale citerad i Thornberg & 

Fejes, 2009, s 230 

Viktigt att vara medveten om är att resultatet från en studie visar på ett perspektiv, det vill 

säga är inte en sanning (Thornberg & Fejes, 2009). Det är inte verkligheten som presenteras i 

ett resultat, utan en bild av verkligheten.  

”Generalisering sker således genom igenkännande av resultatets gestaltning i andra 

situationer” (Thornberg & Fejes, 2009, s. 231).  

Det betyder att läsaren av resultatet kan känna igen ett mönster eller en process i ett nytt, 

specifikt fall. Användargeneralisering innebär således att det är läsaren av resultatet i studien 

som kan identifiera vad i studien samt resultatet som kan vara användbart att applicera på den 

egna situationen.   
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6. Presentation av observerade aktiviteter  
Under denna rubrik kommer en kort beskrivning av de aktiviteterna som observerats att 

presenteras för att om möjligt skapa en större förståelse för dig som läsare av de resultat som 

kommer att presenteras sett ur ett större sammanhang. De observerade aktiviteterna kom att 

resulterade i att handla om olika samarbetsövningar.  

6.1 Ett marshmallows- och spagettitorn växer fram  

Uppgiften innebar att bygga ett torn av spagetti och 

marshmallows. Gruppen, bestående av fem 

personer, skulle tillsammans bygga ett torn med 

hjälp av 30 spagettistrån och 15 marshmallows. 

Instruktionerna inför uppgiften innebar att grupperna 

skulle arbeta i lag, bygga ett så högt torn som 

möjligt, samt att tornet skulle klara av att stå utav sig 

själv under en minut utan att falla (fältanteckningar, 

26 mars, 2013).  Grupperna fick även reda på att 

rekordet för det högsta tornet var 92 centimeter, 

samt att det hade 30 minuter på sig att genomföra 

uppgiften.  

Andra förutsättningar framkom genom att en 

deltagare ställde frågan:  

”Får man äta dem?” 

Svaret från aktivitetsledaren visar på en hög grad av 

fria förutsättningar för uppgiften:  

”De enda reglerna är att det är ert material. Bryter ni sönder, skyll er själva. Äter ni 

upp marshmallows, skyll er själva, det är upp till er. Lagutmaningen går ut på att 

bygga ett så högt spagettitorn som möjligt.” 

6.2 Skapande av chokladbollar konstituerar lärande av alternativa 

kommunikationssätt 

Aktiviteten innebar att göra chokladbollar tillsammans i en grupp om tre deltagare. 

Förutsättningarna för aktiviteten/uppgiften var att en av deltagarna skulle agera blind (den 

blinda hade en sjal bunden för ögonen), en deltagare skulle agera dövstum samt den sista 

deltagaren kunde både se, höra och tala. Den deltagare som kunde se, höra och tala skulle 

kommunicera till den dövstumma vad som skulle göras, den dövstumma i sin tur skulle 

kommunicera och få den blinda att utföra uppgiften. I båda fallen av observationer så var de 

blinda deltagarna huvudobservationspersonerna Kalle och Lisa.  

Det var personen som kunde se, höra och tala som således skulle läsa receptet och det var 

enbart den blinda som fick lov att utföra uppgifterna såsom att hämta ingredienser, måtta upp 

och blanda ihop ingredienserna.  
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6.3 Idéskapande utifrån det lärande som deltagarna själv ser att de 

konstituerat 

Sista dagen på självledarskapslägret skulle alla deltagare tillsammans skapa en film som 

skulle innehålla vad det lärt sig och vad de upplevt på självledarskapslägret. Deltagarna skulle 

som ett första steg i mindre grupper gemensamt komma fram till ett förslag på vad denna 

video skulle innehålla. Grupperna skulle utse en ledare som sedan tillsammans med ledarna 

från de andra grupperna skulle diskutera fram ett gemensamt förslag. Detta gemensamma 

förslag skulle sedan presenteras inför alla deltagare på lägret. Även denna sistnämna aktivitet 

tillhör en av de observerade aktiviteterna.   
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7. RESULTATSAMMANFATTNING OCH ANALYS 
Under denna rubrik kommer analysen av resultatet från den hälsopedagogiska praktiken att 

presenteras i två teman: kunskaper som konstitueras i den hälsopedagogiska praktiken samt 

olika former av stöd för deltagarnas lärande. Under respektive tema presenteras vidare 

resultatet i kategorier av det som synliggjorts i det empiriska materialet. 

    Även om observationerna varit fokuserade på att följa två av deltagarna kommer analysen 

av resultatet att innefatta alla deltagarna som deltog i de observerade aktiviteterna. Analysen 

av resultatet avslutas med en kort sammanfattning som ett förberedande steg inför 

diskussionen.  

7.1  Kunskaper som konstitueras i den hälsopedagogiska praktiken  

7.1.1 Sociala kompetenser konstitueras i samarbetsövningar   

Den utveckling och den appropriering av sociala kunskaper som kunde ses hos deltagarna från 

dag ett till dag fem på lägret är hur de interagerade i gruppen. De deltagare som ofta tog 

ledarrollen i aktiviteterna i början av veckan och då ofta med en dominant framtoning, tog 

fortfarande ofta ledarrollen i slutet av veckan dock visade de mer respekt och hänsyn inför de 

andra i gruppen.   

 Exempel 1: I grupperna där Lisa ingick fanns en klar skillnad på hennes deltagande och 

sociala agerande under veckans gång. I början av veckan tog Lisa en klar ledarroll och 

framförde sina idéer först och fick hon inget stöd i sina idéer av de andra genomförde hon 

dem ändå. Detta ofta med lite stöd eller inget stöd alls från övriga deltagare i den 

problemlösande aktiviteten. Lisas fokus låg på hennes lösning.  

 ”Lisa tar snabbt rollen som ledare och börjar organisera upp materialet som de fått för att bygga 

marshmallow och spagettitornet. De övriga deltagarna agerar mer avvaktande och plockar lite 

med några av marshmallowen. Lisa säger: ”men titta här nu” ”sätt den så här” men sätt den så 

här, jag skall visa” 

”Det ser ut som att Lisa har någon slags plan för hur tornet skall byggas och de andra visar inte 

lika mycket intresse i själva uppgiften. De sitter och pratar med varandra och leker med 

byggmaterialet.” 

”Lisa fortätter att sätta i spagettistrån i marshmallowen och säger: ”jag skall visa” 

Lisa jobbade själv med den lösningen som hon hade och de andra drog sig tillbaka och 

agerade tillsynes ointresserade.  

”De andra deltagarna pratar med varandra och leker med marshmallowen och spagettin, vända 

bort från Lisa och det växande tornet.” 

Sista observationen som gjordes, innebar problemlösning tillsammans i en grupp på 4 

personer. Lisa visade inte direkt att hon tog ledarrollen, dock utsåg gruppen henne till den 

informella ledaren och efter en liten stund var det Lisa som började prata. Skillnaden från 

tidigare på lägret lät hon de andra deltagarna att presentera sina idéer först.    

”Alla utsedda ledare går in i ett rum vid sidan av det rum som alla övriga aktiviteter höll för att 

diskutera fram ett gemensamt förslag på underlag för filmningen. Lisa är den som efter en stund 
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tar ordet då de andra inte sagt något. Lisa: ”ska vi läsa upp allas och så börjar vi där?” De tre 

andra ledarna nickar och Lisa nickar åt Love. Love: ”Vi har då… så står det i text… skall jag 

läsa det, läsa högt?” Love tittar på Lisa som nickar.” 

Vidare i observationen visade Lisa på en ledarroll som gav de andra utrymme och lyssnade på 

de andras åsikter och förslaget, och de kom fram till ett gemensamt beslut efter att alla i 

gruppen hade fått säga sina åsikter.  

”Lisa avslutar mötet med de övriga ledarna med att fråga: ”Är alla nöjda? Något som skall 

tilläggas eller tas bort innan vi går ut?”  

Exempel 2: Det var många av deltagarna som i början av lägret var blyga och inte tog plats i 

grupperna. Detta var också något som under veckans gång ändrades och allteftersom veckan 

gick vågade de att ta mer plats och det ofta med stöttning från någon annan eller de andra 

deltagarna i gruppen.  

En av deltagarna (Jonas) som inte tagit så stor plats innan i gruppen fick stöttning av en annan 

deltagare (Johannes) att ta plats genom att dela den idé som han hade med resten av gruppen. 

Stöttningen var ”peppande” vilket innebär att deltagaren gav stöttning, samtidigt som valet 

fortfarande var Jonas att själv avgöra vad han ville göra.   

”Johannes: ”lägg fram förslaget” 

Jonas: ”vet inte….” 

Johannes ler och säger: ”ta plats”  

Jonas tittar ner i golvet och tittar med en osäker blick på de andra i gruppen. Blicken går från 

person till person och tittar någon tillbaka på Jonas tittar han snabbt bort. Jonas tittar på 

Johannes igen. Johannes: ”det är du som bestämmer…” 

En annan deltagare lutar sig framåt och tittar på Jonas och säger: ”jag tyckte att det lät bra”. 

Jonas: ”Kan vi inte typ göra så att vissa ledare… så att vi gör något mot dom… vanlig lärare är 

ju inte bra…” 

Johannes: ”det var inte så farligt va? Jonas tittar på Johannes och ler.”  

7.1.2 Problemlösningskunskaper växer fram i samarbetsövningar 

Något som synliggjordes i observationerna var hur de olika grupper samarbetade på olika sätt. 

Det var stor skillnad från grupp till grupp och även vilka deltagare som ingick i de olika 

grupperna. I en av grupperna som Kalle ingick i utvecklades en egen kultur i hur de 

samarbetade tillsammans. Ett exempel på hur detta yttrade sig var hur Kalles grupp löste 

problemet tillsammans, alla deltagare lyssnades på och gavs utrymme. Deltagarna kom med 

olika lösningar och Karin kom med idén att kompensera för tornets lutning genom att bygga 

vidare på tornet så att det lutade åt andra hållet.  

”Karin 2 visar med händerna hur hon menar att de kan bygga tornet och hon och Kalle 1 

diskuterar tillsammans hur de kan göra. Även Kajsa 5 visar efter att lyssnat på Kalle 1 och Karin 

2 ytterligare en lösning hur de kan bygga. De skrattas runt bordet och Katrin 3 säger ”ja, men det 

kan det”. De provar lösningen som inte riktigt fungerar och Kerstin 4 visar ett exempel på hur de 

kan tänka för att bygga vidare på det torn de redan påbörjat.” 

Vissa av idéer som presenteras avvisades, andra prövas och vidareutvecklas. Flera 

problemlösande kunskaper kom till uttryck genom de idéer som prövades i handling. 



24 
 

 
 

 

Resultatet kan således förstås utifrån att interaktionerna i gruppen formades av de språkliga 

och kroppsliga artefakter som varje deltagare hade med sig in i situationen samt utifrån de 

ramar som uppgiften och den sociala kontexten som de befann sig i skapade. 

Karin 2: lyfter fingret och gör en rörelse åt sidan i linje med spagettistråt och säger: ” ditåt måste 

den luta”. 

Kalle 1 gör detta och Kerstin 4 säger: ”är det inte bara att köra igenom rätt igenom?” 

Karin 2: ” därför att alltihopa lutar ditåt… Karin 2 visar med händerna att tornet lutar åt ett håll. 

”så vi måste komplettera så att det lutar ditåt” Karin 2 visar med händerna vilket håll tornet 

behöver kompletteras åt.  

Det som framstod som kännemärken i deltagarnas kommunikation var språket, kroppsspråket 

och gester som blev medierande verktyg för att kommunicera de problemlösande idéerna.  

7.1.3 Skratt som konstruktion av strategier för att hantera känslor?  

Skratt är något som förekom mycket under självledarskapslägret. I de observerade 

aktiviteterna gick det att identifiera att skratt är något som användes som stöd hos deltagarna 

på olika sätt. Skratt är något som identifierats att deltagarna ofta tar till i situationer av 

nervositet, stress, när något blir ”fel”, när deltagaren inte verkar förstå och/eller vid osäkerhet. 

Deltagarens skratt medförde ofta att alla andra också började skratta och således togs fokus 

från den deltagare som var nervös eller stressad bort och fokus riktades på att skratta. Detta 

kan förstås genom att vi formas av det sociala sammanhang som vi ingår i. 

Exempel 1: ”Kalle tar tag i spagettistråt och marshmallows och alla andra släpper då tornet, när Kalle skall 

trycka in spagettistråt så bryts det av och han utbrister ”nej, vad gör…” 

Övriga deltagare sätter händerna för sina munnar eller sätter händerna på huvudet och utbrister: 

”nej…” och ”nej, vad gör du…”  

Kalle tar direkt upp ett nytt spagettistrå och säger: ”Kollar här, kollar här, kolla, haha…. Jag 

klara mej” 

Övriga deltagare brister ut i skratt.” 

 

Exempel 2: ”Alla deltagare släpper tornet och det trillar åt sidan. Lisa, Lasse och Lisen sträcker fram sina 

händer och fångar det. Lisa utbrister: ”woaaaa”  

Lisa håller handen på den mittersta marshmallowsen, Lisen (6)  håller händerna på basen och 

Lasse (4) håller i spagettistråna som fäster i basen.  

Lisa: ”Älska misslyckande, fan det kommer inte gå det här, det är skitsvårt”.  

Lisa böjer huvudet bakåt och skrattar. 

Alla runt bordet börjar också skratta” 

 

”Tornet rasar åt sidan och Lotten 2 och Lasse 4 fångar upp tornet på väg ner och Lisa 1 säger: 

”ååååå, vi behöver en till” ”Fan” Lisa 1 står sig med båda händerna på knäna. Och brister ut i 

skratt.”  

Skattet som konstruktionen av en ”strategin” kan ses skedde genom att deltagarna i det sociala 

sammanhanget som de deltog i, tittade på de andra deltagarna som om de sökte bekräftelse 

(stöd) i att skrattet var ok i sammanhanget och när de såg att även de andra skrattade så 

visades det i deltagarens kroppsspråk att de blev lättade och ”slappnar av”.  
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”Lotten 2 svänger ut med sin arm i en rörelse som nästan välter tornet och skrattar till medan de 

andra fångar tornet, hon tittart runt på de andra som tittar tillbaka på Lotten och alla brister ut i 

ett skratt. Lottens axlar sänks, bekymmersrynkan i pannan slätas ut och ett leende sprids på 

hennes läppar” 

Att ta till skratt i sammanhang med nervositet och osäkerhet är inte en ny upptäckt, dock är 

det intressant att se att stöttningen från andra deltagare i skrattet kan ses som en 

rekonstruktion av användning av skratt som leder till att deltagarna fortsätter att använda 

skrattet som en strategi i liknande situationer för att hantera känslor. 

7.2 Olika former av stöd för deltagarnas lärande 

7.2.1 En trygg miljö skapar stöd för lärande  

Utifrån de observationer som gjorts av lärande i de formellt organiserade aktiviteterna fanns 

det tydliga likheter i vad som kan tolkas som stöd i lärandet hos deltagarna. Dessa likheter kan 

härledas till den gemensamma sociala kontext som deltagarna ingick i på själv-

ledarskapslägret, med grund i att vi formas av det sociala sammanhanget. Dock kan 

deltagarna även vara färgade av den sociala kontext som de normalt är delaktiga i. Något som 

presenterades tidigt på lägret av lägerledaren var att ”allt får finnas” och att det inte fanns 

något som var rätt eller fel. I samband med det talade hon även om att det låg till grund för ett 

icke dömande förhållningssätt, för att öppna upp för deltagarna att våga prova saker och våga 

prata utan att behöva vara rädd för att bli dömd. Alla gör saker utifrån de förutsättningar de 

har och att de kan hjälpa varandra med att ”peppa” som hon menar innebär att stötta varandra 

i utvecklingen, dock inte ”pusha” som hon menade är något som kan kännas påtvingat.  

Utifrån de deltagande observationerna samt från såväl transkriberingarna av video- 

inspelningarna som fältanteckningarna finns det tydliga likheter av den bild av stöttning som 

deltagarna själva upplevde i sitt lärande och i sin utveckling under de fem dagarna på 

självledarskapslägret.  

”att jag fått vara den jag är tillsammans med er har inneburit att jag vågat prova saker jag inte 

tidigare vågat” 

Denna stöttning kan ses som ett stöd i det egna lärandet hos deltagarna med stöd i citat ovan 

då lärandet enligt det sociokulturella perspektivet är något som sker hela tiden i sociala 

sammanhang. Deltagarna på lägret skapade således en trygg miljö för varandra där de både 

var stöd för varandra och såg varandra som stöd. Deltagandet på lägret kan således ses även 

ha konsituerat kunskaper för deltagarna att våga delat med sig av saker som de aldrig tidigare 

delat med andra.  

”det jag har berättat för er är något som jag aldrig tidigare berättat för någon, inte ens för min 

familj eller min bästa kompis” 

7.2.2 Uttryck som artefakter som skapar stöd i lärandet  

Språket är i det sociokulturella perspektivet en viktig artefakt. Det är genom språket vi kan 

kommunicera med andra och förmedlar oss med omvärlden. När språket inte räcker till utan 

begränsar kommunikationen tar vi till andra artefakter som exempelvis kroppsspråket. Det 

som kan ses symboliseras som stöd i lärandet i det empiriska materialet var vad som kan 
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tolkas som en konstruktion av språkliga artefakter, såsom enskilda uttryck. Uttryck som ofta 

används för detta ändamål var uttrycken ”typ” och ”liksom”. 

”Kajsa 6: ”alltså typ om man kan ta…” 

Katrin 2: ”typ någon låt som verkligen bara… skit jag vill dansa” 

Kajsa 6: ”men då kör vi en låt som till en början typ… vi kör bara typ… shake…? 

Katrin 2: ”ja, det var det jag också tänkte så att man får det liksom… eftersom vi kallade det 

DNG shake… att man får liksom någonting nytt…” 

Kajsa 2: ”ja, vi kör den låten som de spelade igår vid shaken…  

Katrin 6: ”Ja, det gör vi den är ju skit bra” Kajsa 6 nickar.” 

När deltagarna tillika aktörerna inte fullt ut utvecklat vad de skall säga eller inte visste hur de 

ska uttrycka sig använde det sig av dessa artefakter för att ”fylla” ut det som de ville 

förmedla. Det kan ses som de befinna sig i ZPD (Zone of Proximal Delvelopment) och i 

utveckling i att uttrycka sig och/ eller utveckling i tänkande kring det de ville förmedla. 

Språket kan ses som begränsande för dem att uttrycka det som de ville förmedla som 

resulterar i användandet av stödet som de skapade uttrycken (artefakterna) gav dem. När de 

sedan utvecklat språket samt de som de ville förmedla avtog användandet av dessa uttryck 

mer och mer. Detta stöd användes ofta tillsammans med stöd från de andra deltagarna, som 

kan tolkas som att aktören sökte stöd genom en bekräftelse från de andra deltagarna att de var 

på rätt väg.  

Exempel 1:  Lotta: ”kan man liksom inte sitta och typ låtsas att man håller på med skolarbete och typ…? 

Lotta ser osäkra ut när hon pratar, hon lyfter axlarna och tittar på de andra i gruppen samtidigt 

som hon för ihop ögonbrynen.  

De andra tittar på Lotta och nickar instämmande och Lotta fortsätter: ”ja, som om vi går i skolan 

och när musiken börjar så reser vi oss upp och kastar iväg papper? 

 

Exempel 2:  Lisa 1: ”ja men man kan liksom stå så här… en grupp står på bordet och en grupp står typ här 

nere … några står nedanför och några står uppe på bordet… och typ sen samlas alla i mitten till 

slut…” 

Lisa tittar på de andra i gruppen och ser frågande ut, rynkar pannan och lyfter på ögon brynen.  

Lotta 2:  

Linus 6: ”skall vi sitta och arbeta eller ska vi eller va i dans… rörelse…” 

Lotta 2: ”ja” 

   Lasse 5: ”allstå kan vi inte göra… nått på typ stolar…” 

Lotta 2: ”alltså det skulle va coolt om man typ sitter och… gör ett arbete” OB 2 gör v - tecken 

med pek- och långfinger på sin ena hand och böjer fingrarna två gånger. (som att göra ” – 

tecken). 

Lisa1: ”ja, alla kommer in och så står några på borden och dansar och några står på golvet och 

så avslutar vi med att alla samlas i mitten och gör en shake” 

Stödet var således inte enbart en person som det i sociokulturella perspektivets ZDP innebär 

utan stödet var hela gruppen och det var aktören själv som aktivt sökte stöd i sitt lärande.  

7.2.3 Informella ledare som stöd för lärande  

När det talas om ZPD (Zone of Proximal Delvelopment) utgår perspektivet ofta från att det är 

en person som skall lära och en som har mer erfarenhet (som nämns ovan), detta innebär att 

det är två personer involverade. Det som synliggjorts i denna studie är hur aktörerna använde 
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sig av och sökte stöd hos de personer som i gruppen utsetts till informellt ledare. Alltså inte en 

formell lärare - elev situation utan aktören själv sökte aktivt stöd hos en annan deltagare. 

Detta visades i flera aktiviteter och nedan är ett citat från när alla ledare skulle komma fram 

till ett gemensamt förslag på vad den inspelade videon skulle innehålla. Lisa var den person 

som ofta informellt utses till ledare och när gruppen samlats för att ta fram ett förslag tittade 

de tre andra på henne som om det förväntade sig att hon skulle börja. Så hon tog ordet och sa 

”ska vi läsa upp allas och så börjar vi där?” De tre andra ledarna nickade och Lisa nickade åt 

Love. Love: ”Vi har då… så står det i text… skall jag läsa det, läsa högt?” Love tittade på 

Lisa som nickade.   

Exempel 1:  ”Linus 4 lyfter handen och pekar ut… ”typ hela denna här myshörnan då…” 

Lisa 1 tittar ut åt de håll som Linus 4 pekar och nickar. Linus 4 tittar på Lisa 1.  

Linus 4: ”så tänkte vi det tar slut där… så börjar vi typ med harlem shake härinne” 

Linus 4 pekar ut mot uppehållsrummet.  

Linus 4 tittar på Lisa 1 som nickar. Linus 4 fortsätter att titta på Lisa 1 och säger: ”för vi skulle 

ha en harlem shake åsså ju? Det är bara ett förslag” 

Vänd mot Lisa säger Linus: ”vad tycker du?” 

Katarina var en av de deltagare som under veckan inte tog så stor plats och inte heller pratade 

så mycket i gruppen. I citatet nedan från fältanteckningarna samt från det transkriberade 

materialet kunde synliggöras hur hon använde stödet från Katrin för att fortsätta berätta om 

sin idé. Således blev det lärande som konstituerades i situationen att våga dela med sig av sin 

idé med stöd från en annan deltagare som i denna situation var den informella ledaren i 

gruppen.  

Exempel 2:  Katarina 3: ”Vi har jättekul och alla dansar och så kan vi padda, padda, padda…” det sista hörs 

inte vad hon säger. 

Katrin 2 tittar på Katarina 3 under tiden hon pratar och nickar och ler.  

Katrin 2: ”Jo den kan alla göra kanske… padda, paddan” OB 2 håller hakan i sin ena hand.  

Katrin 2 tittar på OB 5 och säger: ”eller…?” 

7.3 Kort sammanfattning av presenterat resultat  

I resultatsammanfattningen presenterades de kunskaper som synliggjorts i det empiriska 

materialet från observationer, fältanteckningar och vid bearbetning och analys av desamma. 

Resultatet visade att kunskaper som synliggjorts som konstituerade på lägret var sociala 

kompetenser, problemlösningskunskaper samt att skratt kan ses som en rekonstruktion av 

strategier för att hantera känslor. Vidare visar resultatet på olika former av stöd som 

deltagarna använde sig av i sitt lärande. En synliggjord aspekt av stöd var skapandet av en 

trygg miljö, samt skapandet av språkliga artefakter som speciella uttryck, som ”typ” och 

”liksom”. Artefakterna använde deltagarna i sin kommunikation med andra och kan således 

ses som ett medierande verktyg som de aktivt använde som stöd i deras lärande. Slutligen 

gick att utläsa att deltagarna ofta vände sig till den informella ledaren i gruppen för stöd i sitt 

lärande.  
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8. DISKUSSION 

Under rubriken diskussion förs inledningsvis en diskussion om den valda metoden i 

förhållande till studien. Därefter följer en resultatdiskussion där resultatet i studien 

diskuteras i förhållande till den valda teorin. Avsnittet avslutas med avslutande reflektioner 

och förslag på vidare forskning samt kopplingar till det hälsopedagogiska fältet och studiens 

slutsats.  

 

8.1 Metoddiskussion  

Objektiviteten är något som nämnts tidigare i studien som viktig i forskningssammanhang, 

dock vill jag lyfta fram subjektivitetens betydelse för denna studie och andra studier inriktade 

på lärande, interaktioner och samspel med observation som metod. Studiens huvudmetod-

instrument var deltagande observationer, något som gav mig som forskaren möjlighet att 

komma nära observationspersonerna och deras utgångspunkt (Lalander, 2011). Denna närhet 

var något som skapades redan första dagen genom att jag deltog i aktiviteterna på lägret för att 

bekanta mig med deltagarna och blev snabbt en i gruppen. Det resulterade i att deltagarna 

bjöd in mig att delta på alla aktiviteter och även i gemenskapen som inte innebar formellt 

organiserade aktiviteter. En fördel som jag ser skapade en avslappnad stämning till mig som 

forskaren och min närvaro under veckan, något som Svensson & Ahrne (2001) menar kan 

resultera i att objektiviteten minskar hos forskaren. I denna studie resulterade det således i att 

jag som forskare fick ta del av en större helhet av deltagarnas upplevelser och även ta del av 

vad de sa och hur de pratade om upplevelserna även utanför de formellt organiserade 

aktiviteterna.  

En utmaning jag som forskare ställdes inför var att hålla fokus på min uppgift som forskare 

och för att skapa fokus valde jag ibland att dra mig undan från aktiviteterna och skriva 

fältanteckningar.  

Under rubriken 5.4.2 Förutsättningar för den empiriska dataproduktionen, redovisas de 

förutsättningar som påverkade dataproduktion på lägret. Förutsättningarna hade kunnat mötas 

genom, om det funnits tid och tillfälle gets inför studien hade ett studiebesök på ett läger 

kunnat resultera i att en bättre planering kunnat skapas inför dataproduktion. Detta var dock 

inte ett alternativ inför denna studie då det enbart var ett självledarskapsläger som hölls under 

tiden som studien genomfördes. Således resulterade förutsättningar i att planera om, något 

som forskaren fick göra löpande under dataproduktionen för att möta de förutsättningar som 

fanns på lägret.  

Något som kunnat underlätta dataproduktionen i studien hade varit två forskare, en som 

videofilmade och en som samtidigt förde fältanteckningar. Dock hade två forskare kanske haft 

svårare att smälta in på ett bra sätt i gruppen av deltagare, som en forskare gjorde.  Att 

använda mig av kompletterande metodinstrument ser jag hade å ena sidan haft fördelar å 

andra sidan hade de bidragit till andra nackdelar.  

Som kompletterande datainsamlingsmetoder var tanken att använda självrapporter (Elvstrand, 

Högberg & Nordvall, 2009). Det för att självrapporterna skulle kunna gett en närmare bild av 
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enskilda deltagares upplevelser och erfarenheter av lärandesituationerna (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011). Det var dock något som ungdomarna inte hann med på lägret och trots 

påminnelser uteblev självrapporterna. Således resulterade det även i att de togs bort som 

datainsamlingsmetod i studien.  

Tanken fanns även att de studerade deltagarna själva skulle få vara med som medforskare i 

studien. Detta genom att filma sitt eget lärande för att skapa möjlighet för mig som forskare 

att synliggöra deras upplevelse av lärandesituationerna och lärandet. Dock var detta något 

som de tackade nej till då de ville delta fullt ut i alla de aktiviteter som hölls på lägret. Att 

använda kompletterande audioverktyg som fler kameror i olika vinklar är något som också 

med fördel hade kunnat användas för att skapa bättre förutsättningar för dataproduktionen. 

Det för att se lärandesituationen från mer än ett perspektiv. Dock gav den korta tiden för 

förberedelse inför dataproduktion på det empiriska fältet inte utrymme för det. Den korta 

tiden för föreberedelser inför dataproduktion på det empiriska fältet berodde på att det endast 

fanns ett tillfälle, under en vecka att göra dataproduktionen på och det var veckan innan påsk 

2013, då lägret hölls.  

Deltagande observationer som metod gav mig som forskare en bra möjlighet att synliggöra 

det lärande som skedde i gruppen och i sammanhanget. Dock ser jag, för att tydligare 

synliggöra lärandet som är kopplat till ”självet” hade exempelvis djupintervjuer med 

deltagarna varit ett bra komplement för att synliggöra det. Något som det inte fanns utrymme 

för i denna studie, dock kan det ses som en implikation till fortsatt forskning.  

Som ett avslut på metoddiskussionen vill jag lyfta en viktig aspekt att vara medveten om vad 

det gäller olika studier. En studie är varken en sanning eller verklighet, utan en bild av 

densamma. Det är således läsarens av studien och dennes tolkning av resultatet som ger den 

sin användbarhet i andra liknande situationer (Thornberg & Fejes, 2009).  

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var skapa förståelse kring det lärande som konstitueras genom deltagande 

och interaktion i organiserade aktiviteter inom ramen för ett självledarskapsläger ur ett 

sociokulturellt perspektiv, samt att identifiera vilka stöd som deltagaren använder i det egna 

aktörskapet i sitt lärande.  

I diskussionen väljer jag att diskutera resultatet som framkommit i första gradens tolkningar, 

som ofta äger rum ute på fältet, samt andra gardens tolkningar som innebär en växling mellan 

det vardagsnära och det i förhållande till de utvalda teorier och begrepp i studien. Detta 

grundar sig på att det anses öka kvalitén och skärpan i den egna analysen och på så sätt 

tydliggöra studiens resultat i relation till befintliga teorietiska diskussioner (Elvstrand, 

Högberg & Nordvall, 2009). Valet grundar sig även på att ingen forskning identifierats inom 

området; lärande i förhållande till självledarskapsläger och inte heller det lärande som sker 

inom hälsointerventioner med fokus på ungas psykiska hälsa. Således kommer diskussionen 

utgå ifrån de valda teorierna för att skapa djupare förståelse för det lärande och det stöd som 

synliggjorts i denna studie. 
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Som jag nämnde i inledningen av uppsatsen finns det ett spänningsfält mellan lärandet 

kopplat till ”självet” och lärandet kopplat till sammanhanget. Med utgångspunkt i det kan det 

vid första anblicken tillsynes verka som att det inte var självledarskap som deltagarna lärde 

sig på lägret, då mycket av fokus låg på kommunikation och samarbetsövningar.  

”Huvudsaken var egentligen att se hur ni kunde samarbeta. Kul att se hur alla var involverade, 

hur ni satt och snackade ihop er och hittade små smarta lösningar och vinkar och sådana 

grejer.” (Ansvarig för aktiviteten med marshmallows och spagetti) 

Det intressanta som resultatet visar är en samverkan eller växelverkan mellan det lärande som 

sker i sammanhanget och tillsammans med gruppen och den utvecklingen som kunde 

identifieras hos deltagarna (självet). Ett exempel på det var den utveckling och det lärande 

som kunde ses hos Lisa, hennes förmåga att samspela med andra individer hade ökat från dag 

ett till dag fem. En utveckling hos Lisa under veckan på lägret kan således ses hade skett då 

hon internaliserade samt approprierade social kunskap, det vill säga hon tog in kunskapen och 

gjorde den till sin egen (Vygotsky, 1978; Säljö 2000). Det jag ser är att den utveckling och det 

lärande som deltagarna gjorde på lägret berodde således på den sociala kontext som de befann 

sig i samt olika former av stöd, detta innebar att Lisas autonomi (självstyre/självledarskap) 

ökade successivt under veckan, det i sin tur kan ha lett till att användandet av stöd minskade 

(Säljö, 2000). Dock är det sistnämnda inget som synliggjorts i resultatet.  

Lave och Wenger (1991), menar att lärandet beror på den sociala kontexten och kulturen som 

aktiviteten ingår i. Vidare menar Wenger (1998) att vi även formas av de olika sociala 

sammanhang vi deltar i. Det var många olika kulturer och nationaliteter representerade på 

lägret och av egen erfarenhet av att resa världen över har jag lärt mig att föra mig i sociala 

sammanhang och såldes ökat min sociala kompetens.  

Ett annat sätt att se på lärandet av den sociala kompetensen var att Lisa genom interaktion och 

samspel med de övriga deltagarna så ökade hennes kunskaper och kulturella förståelse. 

Således kan lärandet av normer och värderingar ses som något som skedde gradvis i det 

sociala sammanhanget på lägret (Vygotsky, 1978). Det är något jag ser även ökar en individs 

kunskaper och förståelse för sig själv och andra. För min egen del innebär det, ju mer jag 

förstår mig själv och andra, desto bättre leder jag både mig själv och även andra.   

Resultatet visar även på hur deltagarna i samarbetsövningarna med problemlösande 

aktiviteter, dels samarbetade och kommunicerade med varandra för att skapa lösningar och 

således skapades även nya kunskaper om hur de tillsammans kunde lösa problemen. 

Kommunikationen och samspelet menar Säljö (2000) är av stor betydelse för en individs 

utveckling, ”självet”. 

”Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter 

(Säljö, 2000. s.37).” 

Varje deltagare hade med sig kunskaper in i samarbetet med de andra och genom att 

kommunicera denna kunskap kunde således de andra ta del av den och genom de olika 

kunskaperna deltagarna hade med sig skapade de tillsammans ny kunskap.    
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Detta kan även ses som mediering av kunskaperna då deltagarna via språket (artefakten), 

förmedlade lärande i det sociala samspelet som de ingick i (Vygotsky, 1999). Dock skilde 

detta resultat sig från grupp till grupp. Det som kan ses ha påverkat de olika samarbetena i 

gruppen är sammansättningen av gruppen och dess individer. Deltagarna hade alla olika 

bakgrunder och erfarenheter med sig in i de grupper som de skulle samarbeta i, påverkan blev 

således att gruppens individer färgades av varandra vilket i sin tur påverkade samarbetet i 

grupperna. Det grundar sig i Wengers (1998) tanke om att det sociala sammanhanget inte bara 

formar det vi gör, utan även vem vi är och hur vi tolkar det som sker.  

Det innebär att om en liknande studie skulle genomföras skulle det med stor sannolikhet leda 

till ett annorlunda resultat. Vid ett annat tillfälle skulle det vara andra deltagare och ett annat 

sammanhang, även om själva kontexten, där lägret hölls skulle vara densamma. Resultatet 

skulle med stor sannolikhet även bli annorlunda även om deltagarna skulle vara desamma då 

deras individuella utveckling i andra sammanhang lett till att de utvecklat nya kunskaper som 

de skulle ha med sig till lägret. Lärande ses som en pågående process (Säljö, 2000), det 

innebär således att kunskaperna som lärdes i den sociala kontexten även är beroende av de 

deltagare som fanns där. Således skulle kunskaper som skapades på detta läger kunna se helt 

annorlunda ut i jämförelse med de kunskaper som skapas på nästa läger.  

Deltagarna var inte bara en del av ett socialt sammanhang utan i de olika sammanhangen/ 

aktiviteterna samarbetade de med olika deltagare, såldes kom samarbetet att se helt olika ut 

beroende på den grupp deltagarna ingick i, som även nämnts tidigare. Det i sin tur påverkade 

deras tolkning av situationen likväl som deras agerande utgick från det som formades i just 

det specifika sammanhanget (Wenger, 1998). Det lärande som skedde på lägret kan således 

ses ha skett situerat i varje enskild grupp och vid varje enskilt aktivitet, med grund i att 

lärandet är baserat på det sociala sammanhang som deltagarna befann sig i (Lave & Wenger, 

1991).  

I resultatet synliggjordes även skrattet som en strategi, som kanske inte konsituerades, dock 

kan det ses som att skrattet som strategi var en rekonstruktion i det sociala sammanhang som 

deltagaren befann sig i. Att skratta vid nervositet, vid stress och/eller när något gick fel är 

inget nytt påkommet i denna studie, det som dock synliggjordes var hur deltagarna i dessa 

situationer sökte stöd hos andra deltagare. Stödet i form av en slags bekräftelse att skrattet var 

ok i situationen och det genom att de fortsatte att skratta när övriga deltagare också började 

skratta. Rekonstruktionen av skratt som strategi, innebar således i detta sammanhang att 

deltagarna fortsatte att använda skrattet som strategi i andra liknande situationer som innebar 

stress och nervositet.  Dock var även denna strategi olika beroende på sammanhanget och 

gruppen deltagarna ingick i, då individerna formades av det sociala sammanhanget (Wenger, 

1998).  

Vad det gäller självledarskapslägret ser jag att Vygotskys begrepp ZPD kan användas i den 

aspekten att alla deltagare kom dit med olika kunskaper och erfarenheter, således kanske de 

inte kunde mer än någon av de andra, dock hade de olika kunskaper som de kunde förmedla 

(mediera) till varandra, som således ledde till lärande och stegvisa förändringar i deras 
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tänkande (Vygotskys, 1978). Som jag ser det ökar en individs förståelse för andra och världen 

genom att vi tar del av andras kunskaper och erfarenheter. Ovanstående innebär i sin tur att 

interaktionen mellan deltagarna och med lägeransvarig skapade möjligheter för deltagarna till 

ny kunskapsbildning och personlig utveckling. Den personliga utvecklingen och ökade 

kunskapen leder således individen till ökad egenmakt, ökat självledarskap. Det i sin tur är 

något som Hansson (2004) menar är direkt hälsofrämjande.  

Kopplingen jag gör ovan med självledarskapslägret och ZPD kan på liknande sätt jämföras 

med begreppet ”community of practice” (Lave & Wenger, 1991). Lave och Wenger (1991) 

tankar om ”community of practice” är att en individ deltar i en praktik, sammanhang, 

aktiviteter där alla har en gemensam förståelse för innebörden av aktiviteten, vilket jag ser att 

deltagarna hade på lägret. Eller rättare sagt att det skapades under tiden av deltagandet samt 

att lägerledaren presenterade det. Således kunde alla ses som oerfarna individer vad det gällde 

lägret när de kom och att den gemensamma förståelsen för praktiken skapades tillsammans 

under veckan genom att ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Deltagarna tog inte del 

av mer erfarna deltagare (Lave & Wenger), dock kan de ses ta del av kunskaper från andra 

deltagare samt lägeransvarig. Lärandeprocessen jag nämnde tidigare är något som ständigt 

pågår (Säljö, 2000), kunskaper skapades således kontinuerligt under lägret och påverkades av 

det sociala sammanhang som skapades utifrån varje enskild individ tillsammans med de andra 

deltagarna. Lave och Wenger (1991) menar att det centrala för det praktiska lärandet är att 

deltagarna blir mer och mer involverade.  

I kommande del av diskussionen kommer de olika former av stöd som deltagarna använde i 

sitt lärande att kortfattat diskuteras. En av aspekterna som framkom var att skapandet av en 

trygg miljö tillsynes bidrog som ett stöd i deltagarnas lärande. Det var något lägeransvarig 

försökte skapa tidigt på lägret genom att tala om att ”allt får finnas” vilket innebar att ”inget 

är rätt eller fel, det bara är”. I samband med det talade hon även om att det låg till grund för 

ett icke dömande, detta för att öppna upp för deltagarna att våga prova saker utan att behöva 

vara rädd för att bli dömda av övriga deltagare. Tolkningen av detta uttryck i sammanhanget 

innebar för mig att om en individ skall våga leda sig själv i en grupp, som i sin tur leder till 

den individuella utvecklingen behöver det skapas en tillåtande miljö att verka i. Om en trygg 

miljö inte skapas ser jag att deltagarna kanske inte skulle vågar dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur skulle leda till minskade möjligheter för den 

individuella utvecklingen (självet).   

Miljön, som alla deltagarna i allra högsta grad var en del av kan vidare ses som en 

stödstruktur för de enskilda individerna att verka inom sin ZPD. Vygotsky (1999) menar att 

denna stödstruktur skapas av en mer erfaren individ, dock ser jag att användandet av 

begreppet kan skapa förståelse även för andra former av stöd som ökade förutsättningarna för 

deltagarnas kunskapsbildning. Det stärks av Vygotskys (1999) tanke om att ZPD är något som 

skapas i och genom olika situationer och kontexter. Deltagarna på lägret skapade således 

tillsammans ett stöd för varandra i form av en trygg miljö att utvecklas i.  
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”att jag fått vara den jag är tillsammans med er har inneburit att jag vågat prova saker jag inte 

tidigare vågat”(deltagare på självledarskapslägret DNG 306°) 

Likheter som kan ses i de olika aktiviteterna som organiserades på lägret är hur deltagarna 

använde sig av kroppsspråket och gester för att tydliggöra det som de ville kommunicera. 

Molander (1993) menar att när språket begränsar oss i kommunikationen tar vi till andra 

artefakter som exempelvis just kroppsspråket, således innebär det att kroppen blir ett 

medierande verktyg. 

Den kanske mest intressanta identifieringen av stöd som framkom i det empiriska materialet 

var skapandet av uttryck som artefakter som stöd i lärandet. Språket är enligt Vygotskys 

(refererad i Säljö, 2000) syn på sociokulturella perspektivet den främsta artefakten vi 

använder för att kommunicera. Även om hela språket i sig är en artefakt (ibid.), ser jag att 

enstaka uttryck som deltagarna använde sig av: ”liksom” och ”typ” skapade ett stöd för 

deltagarna i kommunikationen med de andra. Detta när deltagarna kan ses vara inom ZPD i 

sin utveckling vad det gäller det språkliga användandet. Språket begränsade dem vid många 

tillfällen då de ville uttrycka sig och det var då deltagarna använde sig av uttryck som 

artefakter för att ”fylla ut” det som de ville förmedla. Således blev uttrycken ”liksom” och 

”typ” medierande verktyg (Wertsch, 1998), som deltagarna använde som stöd i lärandet. När 

det språkliga användandet och det kognitiva tänkandet sedan utvecklats avtog användande av 

dessa uttryck som stöd. En annan aspekt av stödet som jag kan se är att detta även skedde när 

deltagarna blev säkrare på vad det var de ville förmedla. 

Slutligen gick det i det empiriska materialet att identifiera att deltagarna ofta vände sig till den 

informella ledaren i gruppen för stöd i lärandet. Det jag ser är att en ledare kan ses som den 

person som bör ha mer kunskap och erfarenhet än de andra, således blir det den personen 

deltagarna vänder sig till. Lärandet kan således ses ha skett tillsammans med en mer erfaren 

person (Vygotsky, 1978), som även kan kopplas till begreppet ZPD då deltagarna aktivt sökte 

stöd hos den informella ledaren. Det var ingen organiserad lärare - elev situation, utan 

deltagarna sökte aktivt detta stöd i sitt lärande, något som Vygotskys (1999) teori främjar, när 

individen själv, aktören, agerar aktivt i sitt lärande.  

8.3 Avslutande reflektion och förslag till vidare forskning 

Ingen människa/individ är den andra lik och inte heller omständigheterna vi befinner oss i. 

Kontexten och situationerna är heller aldrig densamma och att göra om denna studie på ett 

nytt läger skulle resultera i nya aspekter av lärande då lärandet konstrueras i den situation, 

kontext och i den grupp som en individ befinner sig i. Det innebär att i varje ny situation 

skapas nya kunskaper och nya kunskaper formas kontinuerligt i den pågående utvecklingen 

hos varje individ (Säljö, 2000).  

Detta är något som jag ser kan vara av vikt att vara medveten om i olika hälsointerventioner, 

då jag ser att olika konstellationer av individer resulterar i olika kunskaper och lärande. Jag 

tänker att det även kan påverka utfallet av en hälsointervention. En fråga jag ställer mig är vad 

det är som är viktigast i en hälsointervention? Är det att resultatet blir bra i en utvärdering 

eller är det att deltagarna i hälsointerventionen lär sig något som de sedan har nytta av även 
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efter att den avslutas. Mina egna tankar är att det som lärs i en hälsointervention skall ge 

mervärde för individen även efter att hälsointerventionen är avslutad. Att den skall stärka 

individen så att han/hon må bättre och får bättre hälsa, något som jag ser även ligger i 

samhällets intresse vad det gäller folkhälsan i stort. 

För mig innebär det att de som arbetar med hälsointerventioner även arbetar med lärande. Den 

kunskap jag har är att det finns en tanke med att en hälsointervention, att den ska bidra till en 

förändring hos deltagarna. Denna förändring innebär således även att ett lärande sker. Som 

delgets i diskussionen ser detta lärande olika ut beroende på både individen och 

sammanhanget. Det jag ser är av stor vikt i ett lärande och förändringsarbete, är att möta varje 

individ där de är i sitt lärande och börja just där. Som jag ser det kan ett första steg vara att 

lära känna individen och skapa en trygg relation. Detta är något som jag dock inte sett sker i 

de studier som gjorts, eller om det sker har det inte fått någon direkt uppmärksamhet. Många 

hälsointerventioner innebär att en eller ett par individer utbildas inom det som 

hälsointerventionen skall innehålla, och sedan genomförs de och för att slutligen utvärderas. 

Mycket lite eller ingen fokus läggs på individen som skall lära, det lärande som sker och inte 

heller på relationen mellan den som genomför hälsointerventionen och den som deltar.  

Vidare tankar om hälsointerventioner är hur de är uppbyggda och det beror självklart på 

vilken inriktning som inom hälsoområdet som de har. Det jag dock har sett i interventionerna 

är att de ofta innebär att ”experter” delger kunskaper som deltagarna skall ta del av, ”lära sig”. 

Mina egna tankar och upplägg av exempelvis workshops angående ”Hälsa och Friskvård” 

innebär att ämnet i workshopen är satt, dock skapas innehållet i workshopen av deltagarnas 

egna erfarenheter och kunskaper. Vad det gäller upplevelsen av hälsa och vad hälsa innebär är 

något som är högst subjektivt, vilket innebär att vad som är hälsa för en individ är inte 

nödvändigtvis hälsa för någon annan. Genom att dela med sig av den kunskap som man själv 

har som deltagare och ta del av andras kunskaper ser jag leder till en ökad kunskapsbildning 

hos individen och således en ökad förståelse för vad hälsa kan vara och innebära i ett större 

perspektiv. Det i sin tur kan leda till att denna ökade förståelse för vad hälsa kan innebära ger 

en ökad medvetenhet hos deltagarna om vad de själva kan göra för sin hälsa och för att må 

bra.   

Jag tänker även att kunskapen som finns hos deltagarna är oerhört viktig att ta tillvara på då 

de känner sig själva bäst och endast deltagarna vet vad som är hälsa för just dem. Detta är 

något som jag som ledare för workshopen ser är något jag inte kan tala om för dem, utan det 

jag bidrar med är den kunskapen och erfarenheten jag har av vad hälsa är för mig.  

Då ingen tidigare forskning identifierats av lärandet som sker på ett självledarskaps läger och 

inte heller lärande i förhållande till hälsointerventioner, är fältet relativt outforskat. Något jag 

som blivande hälsopedagog ser som intressant för vidare forskning ur ett hälsopedagogiskt 

perspektiv är att titta mer på det lärandet som sker i olika hälsointerventioner och ta tillvara på 

det i skapandet av nya. Jag ser att studier med fokus på lärandet kan bidra till en ökad kunskap 

som kan tas tillvara för att vidareutveckla redan befintliga hälsointerventioner samt även för 

skapa metoder med inriktade på ungas psykiska hälsa.  
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Även forskning på den miljö som skapas i olika hälsointerventioner kan vara av intresse för 

vidare forskning. Miljön är något jag också ser kan påverka utfallet av hälsointerventioner 

som är gjorda och kommer att göras i framtiden. Det med grund i att det går att utläsa i 

studiens resultat att miljön visat sig vara något som tillsynes verkar ha betydelse för 

deltagarnas utveckling och lärande.  

8.4 Hälsopedagogiska fältet och slutsats 

Många av de hälsointerventioner som jag kommit i kontakt med under min utbildning handlar 

ofta om att deltagarna ska lära sig ett nytt beteende. Att individer skall lära och utveckla 

beteenden som är hälsofrämjande för individen och/eller gruppen. Hälsopedagogens breda 

kunskapsområde ser jag kan bidra till en helhetssyn på hälsa där alla aspekter av en individs 

hälsa får plats och ses som viktiga. Det för att individer skall få möjligheten att skapa hållbara 

versioner av sig själva såväl psykiskt, fysiskt, socialt, som emotionellt och andligt. Således ser 

jag att det hälsopedagogiska fältet är ett övergripande och brett fält som bredder ut sig som ett 

paraply över många andra perspektiv på hälsa.  

Slutligen tänker jag att läroprocessen kan ses som något komplext och inget som sker enskilt, 

utan att den individuella utvecklingen (självet) således kan ses vara beroende av social 

interaktion och samspel. Med utgångspunkt i spänningsfältet mellan ”självet” och 

sammanhanget kan det tillsynes ses som problematiskt att använda begreppet självledarskap 

på ett läger som har fokus på kommunikation och samarbete. Dock visar resultatet i studien 

att allt lärande som sker i sociala sammanhang, således även på självledarskapsläger, innebär 

en ökad kunskapsbildning hos den enskilda individen. Den ökade kunskapsbildning leder till 

personlig utveckling och autonomi. Således innebär samarbete, social interaktion och 

kommunikation som det fokuserades mest på självledarskapslägret till att deltagarna lärde sig 

att leda både sig själva och andra, ett ökat självledarskap.   
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Halmstad Högskola                BILAGA 1 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

 

 

Brev om informerat samtycke – Interaktioner och samspel i lärandesituationer på Lägret DNG 360°. 

Till Dig som är förälder till deltagande ungdom på Lägret DNG 360° – förfrågan om medverkan i en 

forskningsstudie.  

Jag heter Anna Numell och går Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Denna 

termin skriver jag min c-uppsats och jag är intresserad av hur interaktioner och samspel möjliggörs i 

lärandesituationer som bygger på forskning som är gjord inom områden som psykologi, lärande, 

pedagogik, motivation, hjärnan och rörelse. 

För insamlandet av material till min studie kommer jag att genomför observationer på lägret DNG 

360°. För att kunna genomföra observationerna behöver jag föräldrarnas medgivande. 

Du som förälder till deltagande ungdom under 18 år på Lägret DNG 360° tillfrågas härmed om 

godkännande av ditt barns deltagande i denna studie. En sådan blankett medföljer denna information.  

Det du ger ditt godkännande till är ditt barn får lov att delta under observationerna, samt att de 

videofilmas och skrivande av en självrapport. Självrapportern innebär att ditt barn skriver om sina 

upplevelser om lägret. Det material som samlas, handlar om sampel och interaktioner i lärande-

situationer, och såldes inte om andra ditt barns personliga aspekter.  

I min uppsats följer jag vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (www.vr.se). Informationskravet är den 

information du får via detta brev, samtyckeskravet är att du som förälder samt de ungdomar som deltar 

i denna studie ger Ert skriftliga samtycke. Det insamlade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att all data behandlas så att ditt barn inte kan identifieras av någon 

utomstående.  Samtycke inhämtas även för videoinspelning då det är genom videoinspelning som 

observationerna kommer att dokumenteras. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som jag som 

forskare samlas in om ditt barn enbart kommer användas för denna studie, och ses av mig och ev. mina 

handledare. Och absolut inte läggas ut på internet eller visas på annat sätt i någon media.  

Deltagandet i studien är frivilligt och ditt barn kan närsomhelst avbryta utan närmare motivering.  

Är du intresserad av att ta de av resultatet av studien, mejlar jag dig gärna en länk till den elektroniska 

publiceringen.  
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Om du som förälder till barn som är under 18 medger ditt godkännande till deltagande i studien ber jag 

dig underteckna samtyckesblanketten och skicka med ditt barn blanketten till lägret. Det är viktigt 

även om du inte vill att ditt barn ska medverka under observationerna.  

Jag vill passa på att tacka på förhand för er hjälp och ert samarbete! 

 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Anna Numell 

0704 – 053 110 

annnum10@student.hh.se 

Handledare: 

Mattias Nilsson    Anniqa Lagergren  

Universitetslektor Pedagogik   Universitetsadjunkt Pedagogik 

035 - 16 74 89    035 – 16 76 55 

Mattias.Nilsson@hh.se   Anniqa.Lagergren@hh.se  
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Halmstad Högskola                BILAGA 2 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

 

 

Brev om informerat samtycke – Interaktioner och samspel i lärandesituationer på Lägret DNG 360°.  

Till Dig som deltagande ungdom på Lägret DNG 360° – förfrågan om medverkan i en 

forskningsstudie.  

Jag heter Anna Numell och går Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Denna 

termin skriver jag min c-uppsats och jag är intresserad av hur samspel möjliggörs i lärandesituationer 

som bygger på forskning som är gjord inom områden som psykologi, lärande, pedagogik, motivation, 

hjärnan och rörelse, samt hur ni lär er tillsammans på lägret.  

För insamlandet av material till min studie kommer jag att genomför observationer på lägret DNG 

360°.  

Du som deltagande ungdom på Lägret DNG 360° tillfrågas härmed om godkännande av Ditt 

deltagande i denna studie. En sådan blankett medföljer denna information. 

Det du ger ditt godkännande till är att delta under observationerna, samt att de videofilmas och 

skrivande av en självrapport. Självrapportern innebär att du skriver om dina upplevelser om lägret.  

I min uppsats följer jag som forskare regler för att skydda din identitet. Dessa regler innebär 

informationskravet som är den information du får via detta brev, samtyckeskravet är att du som deltar i 

denna studie ger Ditt skriftliga samtycke. Det insamlade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att all data behandlas så att Du inte kan identifieras av någon 

utomstående.  Samtycke inhämtas även för videoinspelning då det är genom videoinspelning som 

observationerna kommer att dokumenteras. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som jag som 

forskare samlas in om Dig enbart kommer användas för denna studie, och ses av mig och ev. mina 

handledare. Och absolut inte läggas ut på internet eller visas på annat sätt i någon media.  

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan närsomhelst avbryta utan närmare motivering.  

Är du intresserad av att ta de av resultatet av studien, mejlar jag dig gärna en länk till den elektroniska 

publiceringen.  

Om du medger ditt godkännande till deltagande i studien ber jag dig underteckna samtyckesblanketten 

och ta med denna till lägret. Det är viktigt även om du inte vill medverka under observationerna.  

Jag vill passa på att tacka på förhand för er hjälp och ert samarbete! 
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Samtyckesblankett                     BILAGA 3 
 

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 
Ungdomarnas deltagande och interaktioner på Lägret DNG 360° 

 
Var vänlig och fyll i Ditt/ungdomens namn och personnummer. Kryssa i om Du/Ni samtycker till 

att delta. Är Du över 18 år räcker det med ditt eget godkännande och underskrift. Är du under 18 

år önskas Din, samt en vårdnadshavare underskrift för godkännande.  

 
 
……………………………………………………....  …………………………………  
Ungdomens namn    Födelseår 

 

Vi har informerats om denna studie skriftligt samt fått ett exemplar av den skriftliga 

informationen. Vi har fått information om att det är frivilligt att delta och att Jag/Vi när som 

helst kan avbryta deltagandet utan närmare motivering.  

  

□ Jag/Vi samtycker till att delta, och ger Mitt/Vårt tillstånd till deltagande i observationer, 

samt filmnig av dessa och skrivande av självrapport.  

□ Jag/Vi vill inte delta.  

 

 

Ungdom  

 

……………………………………………………....  

Ungdomens underskrift  

 

……………………………………………………....   …………………………....  

Namnförtydligande    Datum  

 

Vårdnadshavare  

 

……………………………………………………....  

Vårdnadshavares underskrift  

 

……………………………………………………....   …………………………....  

Namnförtydligande    Datum 
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