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et är framför allt en hoppfull bild som framträder när barn och unga ger sin åsikt
om hur vi ska nå de globala hållbarhetsmålen. Idéerna är många och det finns en
vilja att få göra sin röst hörd – att vara delaktig.

Samtidigt framträder en bild i vår enkätundersökning, som tyder på att kännedomen om
de globala hållbarhetsmålen är relativt låg och att rasism, diskriminering och kränkningar
är en del av de ungas vardag. Att det är viktigt att vuxna lyssnar och ger plats och
utrymme åt unga så att de kan vara delaktiga, är något som framkommer i svaren. Liksom
att det behövs mer kunskap och information om de globala hållbarhetsmålen och hur
man som ung ska bära sig åt för att få reellt inflytande
För Fritidsforum och våra medlemmar är det en självklarhet att barn och unga kommer till
tals för, för oss är det en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling och för att vi
ska nå våra gemensamma mål i Agenda 2030. Vi hoppas att vi har varit med och bidragit
till det genom vår del av arbetet i det gemensamma nordiska projektet Education for all –
SDG 4.7
Paulina Gunnardo, projektledare
Carolina Ehrnrooth, förbundssekreterare
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PROJEKTET
Det Nordiska ministerrådet har en strategi som lyder ”The Nordic Region must be the
best place in the world for children and young people”. De nordiska länderna ska alltså
ha en hög ambitionsnivå i arbetet med barn och unga. Projektet ”Education for all SDG
4.7” skapades som ett led i arbetet med att nå det globala hållbarhetsmålet 4.7 och göra
unga delaktiga i arbetet för en hållbar och fredlig utveckling.
Projektet ”Education for all SDG 4.7 ” är ett nordiskt samarbetsprojekt där Fritidsforum
representerar Sverige. Det globala hållbarhetsmålet 4.7 är en del av en handlingsplan
som världens länder har enats om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida
generationer; Agenda 2030.
Planen, som har 17 globala hållbarhetsmål, antogs av FN:s generalförsamling 2015.
Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderade och likvärdig utbildning av god
kvalitet. För att främja och stärka en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling krävs
deltagande från barn och unga samt god utbildning på alla utbildningsnivåer.
Projektet består av tre delar; Kartläggning, dialog med unga samt framtagandet av
utbildningsmaterial. Parterna i projektet samarbetar med lokala mötesplatser för unga,
i respektive land, för att hitta och engagera deltagare till projektet. Fritidsforum deltar i
del 2 och har som uppdrag att skapa dialog med unga, lyssna på och lyfta deras röster
om det globala hållbarhetsmålet 4.7.
Målet 4.7 i Agenda 2030
”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som
behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar
utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en
kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell
mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.”
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PARTER I PROJEKTET EDUCATION FOR ALL
SDG 4.7
Island: Samfés, Youth Work Iceland
Norge: Ungdom of Fritid
Åland: SKUNK
Danmark: Ungdomsringen
Finland: Youth Akademy Finland
Grönland: Maire Isosethsen
Färöarna: Alice Simonsen
Sverige: Fritidsforum
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GENOMFÖRANDE
Sedan starten av projektet, i oktober 2019, har Fritidsforums uppdrag varit att skapa
dialog med unga om det globala hållbarhetsmålet 4.7. Arbetsprocessen har skett i
samarbete med de andra parterna i projektet, som har hållit regelbundna digitala möten
under projektperioden.
Bland annat samlades alla parter i projektet, och unga som representerade de olika
länderna, på en ungdomskongress på Island mellan den 4 oktober – 6 oktober 2019.
Ungdomsorganisationen Samfés, Island, stod som värd för kongressen efter att ha blivit
utsedd av det Nordiska ministerrådet att ansvara för implementeringen av det globala
hållbarhetsmålet 4.7 i de nordiska länderna. På kongressen deltog 450 unga, mellan
13-25 år, från hela Norden. Fritidsforum representerades av dåvarande
förbundssekreterare Klas Marklund samt två unga.
”Projektet upplevde jag var ett väldigt lärorik projekt. Jag tror absolut att jag hade fått
med mig mer om jag var där hela helgen. Projektet är viktigt för alla, men främst för oss
ungdomar som växer är det viktigt att få lära sig om de olika sakerna.”
– Amira Abdulkadir
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Under projektperioden har Fritidsforum planerat för att skapa dialog med unga i
Sverige. Dock har den globala pandemin samt förändringar i organisationen påverkat
arbetet. Förberedelsearbete för dialogmöten gjordes men på grund av för få
deltagare blev underlaget för analys för litet. Istället kompletterades det av en enkät
som besvarades av 117 unga, runt om i Sverige.

ENKÄTEN ”AGENDA 2030”
I februari 2021 samlade Fritidsforum in ungas röster med hjälp av en enkät om rasism,
allas lika värde, hållbar utveckling, rätten till en god utbildning samt möjligheten för
unga att påverka i frågor som de anser är viktiga för dem. Enkäten riktade sig till unga
mellan 15-18 år.
Enkäten innehöll både öppna och stängda frågor. Dessa bestod av bakgrundsfrågor,
kartläggande frågor om förkunskaper om Agenda 2030 och hållbar utveckling, frågor
om respondenternas egna bild av rasism och lika värde samt frågor som undersökte
hur väl deras åsikt stämde överens med påståenden om allas lika värde,
diskriminering, skolans roll och vad de ansåg om sina möjligheter att påverka sina
egna och andras liv.
Deltagarna fick frågan ”Vad tänker du på när du hör ordet rasism?” Bilden visar ett
ordmoln som skapats över de ord respondenterna förknippade med ”rasism”.

6

FRITIDSFORUM

Utöver dessa innehöll enkäten frågor som syftade till att skapa dialog och samla in
ungas röster om rasism, allas lika värde, utbildning för att kunna främja en hållbar och
fredlig utveckling samt vad den svarande anser skulle göra det lättare för hen att göra
sin röst hörd i frågor som är viktiga för hen.
Utöver undersökningsfrågorna fick deltagarna en kort text om rasism och allas lika
värde, hållbar utveckling samt vad Agenda 2030 och det globala hållbarhetsmålet 4.7
handlar om. Syftet var att förbättra möjligheterna till dialog eftersom kunskap och
information är en nödvändig förutsättning för att kunna bilda sig en åsikt.

Deltagarna fick frågan ”Vilka ord tänker du på kopplat till ”allas lika värde”?” Bilden visar
ett ordmoln som skapats över de ord respondenterna förknippade med ”allas lika värde”.
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URVAL OCH INSAMLING AV DATA
Fokusområden för enkätfrågorna valdes ut i samråd med styrelsen för att kunna knytas
ihop med övrigt arbete i förbundet. Detta för att kunskaper och lärdomar kan leva
kvar och påverka det fortsatta arbetet med medlemmar och unga som är knutna till
förbundet genom våra medlemsorganisationer.

Vi använde oss av ett kedjeurval.
Urval och insamlingen av data
skedde i samarbete med våra
medlemmar, förbundets styrelse,
övriga nätverk och deras kontakt
med unga i åldrarna 15-18 år.
Det resulterade i en geografisk
spridning, med svarande från 20
kommuner, bland de svarande.
Enkäten fick 117 svarande där
majoriteten av de svarande var
mellan 15-19 år.
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ANALYS OCH RESULTAT
Till analysen av det insamlade materialet med öppna frågor, vars syfte var att fånga in
ungas röster och idéer, valdes en beskrivande, tematisk analys analys. Teman
skapades och strukturerades utifrån det insamlade materialet.

Respondenternas svar på frågan ”Har du hört talas om Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen förut?”. 60% av de svarande har inte hört talas om Agenda 2030 och de
globala hållbarhetsmålen tidigare. 30,4% svarade att de hade hört talas om Agenda 2030
förut. 9,6% svarade ”Vet ej".
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Respondenternas svar på frågan ”Hur bedömer du din kunskap och förståelse om vad
hållbar utveckling är?” 26,1 % bedömde sin kunskap som ”mycket bra”, 37,7 % bedömde
sin kunskap som "ganska bra”, 25,3% bedömde simkunskap som ”bra” och 10,9%
bedömde sig kunskap som ”liten”. 0% av de svarande bedömde sin kunskap som ”Ingen”.

KUNSKAP FÖR ATT MINSKA RASISM OCH DISKRIMINERING
Deltagarna i enkäten fick frågan ”Vad tror du att elever skulle behöva mer kunskap om
för att minska rasism och diskriminering?”
Framförallt lyftes två teman från deltagarna som många ansåg viktiga. Det ena handlar
om kunskap med syftet att få en fördjupad förståelse om rasism och diskriminering är.
De svarande beskriver behovet av ökad kunskap om vad rasism och diskriminering är.
I synnerhet rasismen behöver sättas i en större kontext och med ett historiskt
perspektiv i syfte att öka förståelsen för rasismen som ett strukturellt problem. De
svarande lyfter också vikten av ökad kunskap om hur rasismen kan se ut och ta sig i
uttryck i vardagen.

10

FRITIDSFORUM

Det andra temat handlar om kunskap för att kunna ta del av och leva sin in i andras
perspektiv. Några beskrev också vikten av att börja tidigt.
De svarande lyfter vikten av kunskap om rasism och diskriminering för att kunna ta och
leva sig in i andras perspektiv. De svarande menar också att det är viktigt med
kunskap för att förstå andras perspektiv. Områden som lyfts är andra kulturer,
religioner och olika sätt att leva. Flera svarande menar också att det är viktigt att veta
och förstå vad människor som utsätts för racism och diskriminering upplever, för att
kunna leva sig in i deras perspektiv. Flera beskrev vikten av förståelse för vad det kan
leda till att utsättas för racism och diskriminering och vad det kan få för konsekvenser.

UNGAS RÖSTER - EXEMPEL PÅ SVAR PÅ FRÅGAN ”VAD TROR DU
ATT ELEVER SKULLE BEHÖVA MER KUNSKAP OM FÖR ATT MINSKA
RASISM OCH DISKRIMINERING?"
”Människor behöver träffas.”
”Att prata om historien, ta upp ämnen som känns jobbiga att snacka om men som
behövs tas upp för att bygga en förståelse och veta hur man ska behandla andra på ett
respektfullt sätt. Våga prata om det, ta upp rasism, vad det betyder och att även flera
unga kanske kommer att uppleva det någon gång.”
”Jag tror att elever behöver lära sig om och bekanta sig med andra kulturer och
religioner för att förstå olikheterna och att det är okej att alla inte är likadana.”
”Vi behöver nog se människor som mår väldigt dåligt av sånna saker”
”Bättre förklaringar och exempel på rasism och diskriminering. Att ge barn exempel
från deras vardag som de själva kan relatera till och på så vis förstå innebörden av
deras handlingar och ord ännu mer och därmed skapa en förändring.”
”Tror dom behöver undervisning om ord som förknippas med diskriminering och
kränkning. Det är lätt att förstå rasism, men det är inte lika lätt att veta vilka ord som är
rasistiska och ej.”
”Jag tror ej människor är födda med rasistiska åsikter. Därför tror jag det är viktigt att få
kunskap om jämlikhet redan tidigt i utbildning och utveckla den genom deras
skolgång.”

”Vi behöver lära oss det när vi är små, när vi fortfarande lär oss saker. Barn lyssnar och
hör och tar in vad de vuxna säger och gör. Det är dom som har störst inflytande.”
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”Att man kan se rasismen från andras ögon, ibland kan det vara svårt att förstå hur
andra påverkas av det när man själv inte har upplevt det på samma sätt.”
”Det jag tror skulle hjälpa mest är utbildning då det bildar nya perspektiv åt eleven.”
”De bör veta hur diskriminering kan se ut i alla olika former. Dels för att kunna lokalisera
diskriminering mot sig själva, andra och i sin omgivning för att de själva inte ska utsätta
någon annan.”
”Jag tror att något som skulle kunna hjälpa är en ökad förståelse om vad många
flyktingar går igenom bara för att överleva och ta sig hit. Det skulle få vissa att tänka till
en extra gång.”
”Att varandras olikheter tillsammans kan bli något bättre”.
”Jag tror att man kanske behöver läsa på lite och tänka sig in i situationen själv.”

ALLAS LIKA VÄRDE OCH SKOLANS ROLL
Deltagarna i enkäten fick frågan ”Kommer du på något som kan hända i skolan för att
elever ska lära mer om att alla människor har lika värde?”
De svarande lyfte ett behov av att prata om allas lika värde mer och att sätta frågan i
en historisk kontext samt att lära sig mer om människor från olika kulturer, med olika
bakgrund och religion och att lära känna människor.
Flera av de svarande lyfter även skolans och lärarens roll. Det handlar exempelvis om
att läraren bör vara en förebild, som att det är viktigt att alla elever behandlas lika och
att lärare vågar och kan ta svåra samtal om kränkningar. De svarande lyfter också flera
konkreta förslag på saker som skulle kunna hända i skolan för att elever ska lära sig
om att alla människor har lika värde; workshops, temadagar, filmer, dokumentärer och
att det finns en regelbundenhet.
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UNGAS RÖSTER - EXEMPEL PÅ SVAR PÅ FRÅGAN ”KOMMER DU PÅ
NÅGOT SOM KAN HÄNDA I SKOLAN FÖR ATT ELEVER SKA LÄRA
MER OM ATT ALLA MÄNNISKOR HAR LIKA VÄRDE?”
”Prata mer om det. Jag anser att man inte pratar så mycket om det i skolan.”
”Temadagar med föreläsningar och aktiviteter från jordens alla hörn för att öka insyn
och förståelse för alla olika kulturer skulle nog fungera bra.”
”Att regelbundet prata om att alla har samma värde och ständigt lära eleverna om olika
kulturer och religioner.”
”Genom filmer och dokumentärer. Det gör det mer spännande för eleverna att lyssna.”
”Man kan ha olika scenarier med olika workshops om hur rasismen kan se ut på olika
platser, exempelvis på en arbetsplats eller i skolan. Vad man kan göra och hur man kan
påverka.”
”Att personal behandlar alla med lika värde och pratar med elever om det. Inte som ett
ämne utan som ett samtal med eleverna, inte till eleverna.”

VAD BEHÖVER UNGA FÖR ATT KUNNA PÅVERKA?
Deltagarna fick frågan ”Kan du komma på något som skolan skulle kunna göra för att
det ska bli lättare för dig att vara med och påverka i frågor som du tycker är viktiga?”
Ett starkt återkommande tema är att vuxna måste skapa utrymme för och involvera
unga för att de ska kunna påverka och göra sin röst hörd i frågor de tycker är viktiga.
Återkommande finns också beskrivningar om att barn och unga måste få frågan av
vuxna och att vuxna måste lyssna. Exempel som lyfts är samtal med politiker,
enkätundersökningar, samtal och diskussion i klassrummen och att få vara delaktig i
beslut. Flera av de svarande beskriver också hur de behöver kunskap och information
för att veta hur de ska kunna gå till väga.
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UNGAS RÖSTER - EXEMPEL PÅ SVAR PÅ FRÅGAN ”KAN DU KOMMA
PÅ NÅGOT SOM SKOLAN SKULLE KUNNA GÖRA FÖR ATT DET SKA
BLI LÄTTARE FÖR DIG ATT VARA MED OCH PÅVERKA I FRÅGOR
SOM DU TYCKER ÄR VIKTIGA?”
”Utbilda mig så att jag vet hur jag ska få fram rätt information till dess att jag ska göra
min röst hörd.”
”Fråga och verkligen lyssna på eleverna.”
”Fråga vad vi tycker.”
”Involvera oss i alla beslut som rör skolan.”
”Att man försöker lyssna på eleverna så mycket som möjligt.”
”Jag tror att man kanske skulle försöka engagera elever i olika former av elevråd och
kommittéer på olika sätt, med stöd från lärare och övrig skolpersonal.”
”Ta elevråd mer seriöst.”
”Dom ska dela ut fler sånna här enkäter i skolan.”
”Information som visar hur jag ska ta mig till för att kunna påverka.”
”Träffa kommunpolitiker och diskutera kring olika ämnen med dem.”
”Att dom frågar och kollar vad vi vill.”
”Involvera oss mer i beslutsfattande, politiska debatter, lära ut mer om omvärlden och
ge exempel på vart man kan vända sig om det är något man vill ändra på.”

FÖRÄNDRA VÄRLDEN TILL DET BÄTTRE
Deltagarna fick frågan ”Kan du komma på något sätt du kan göra för att vara med och
förändra världen till det bättre?”
Den egna rollen, och engagemanget i sin närmaste krets, lyfts av majoriteten
svarande. Det handlar om att respektera sin nästa, göra skillnad genom att ta hand om
sin familj och de man har nära och att vara medveten om vad man själv gör och säger.
Även till synes små saker i vardagen kan förändra världen till det bättre.

14

FRITIDSFORUM

Något som också lyfts är möjligheten att förändra världen till det bättre genom att
sprida ordet. Det handlar om att prata med vänner, hur man använder sociala medier
och att man kan skriva debattartiklar, påverka politiskt och mobilisera människor.

UNGAS RÖSTER - EXEMPEL PÅ SVAR PÅ FRÅGAN ”KAN DU KOMMA
PÅ NÅGOT SÄTT DU KAN GÖRA FÖR ATT VARA MED OCH
FÖRÄNDRA VÄRLDEN TILL DET BÄTTRE?”
”Ha respekt. Det är nog det viktigaste”.
”Allt börjar på individnivå. För att kunna förändra världen behöver man först kritisera sig
själv och ens egna åsikter och tankar. Förbättrar man sig själv så förbättras andra i din
omgivning också och det är då den riktiga förändringen sker.”
”Tänka på det jag/andra/omgivningen gör och säger.”
”Engagera mig i samhällsfrågor”
”Det finns massa saker som jag som individ kan göra för att göra världen bättre. Bara att
snacka om problemen vi har i vårat samhälle och sprida vidare mina kunskaper till
andra hjälper oerhört mycket. Jag kan starta klubbar på min skola eller utanför och få
andra elever inblandade och starta stora rörelser.”
”Tidningar, demonstrationer, rörelser på sociala medier, skriva till politiker.”
”Genom att börja med mig själv för att sen ta nästa steg och påverka andra.”
”Använda sociala medier på rätt sätt.”

FOKUSGRUPPER MED UNGA
Runt om i Norden har organisationerna som deltagit i projektet haft dialog med ungas
respektive land. Med anledning av att vi under projekttiden drabbats av den globala
pandemin, har planer fått justeras under projekttiden. Från början var planen att
Fritidsforum skulle arrangera fokusgrupper på lokala mötesplatser. I februari 2021
arrangerades istället en digital fokusgrupp för unga runt om i Sverige. Syftet var att
skapa dialog kring de frågor och svar som lyftes i enkäten samt att samla in ungas
egna idéer för hur vi gemensamt kan nå det globala hållbarhetsmålet 4.7.
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Mötet var uppdelad i tre block. Block 1 syftade till att ge deltagarna kunskap och
information om Agenda 2030, det globala hållbarhetsmålet 4.7, ungas rättigheter
enligt barnkonventionen samt möjligheter att påverka. Det gjordes dels genom ett
kort föredrag samt filmvisning med filmen ”The worlds biggest lesson” om Agenda
2030. Syftet var att förbättra möjligheterna till delaktighet eftersom kunskap och
information är en nödvändig förutsättning för att kunna bilda sig en åsikt och sedan
vara delaktig och få reellt inflytande.
Block 2 syftade till att skapa utrymme för de unga att säga sin åsikt anonymt. Här
kunde de rösta i olika frågor och tycka till anonymt.
Block 3 syftade till att skapa dialog och samtal mellan deltagarna i fokusgruppen, med
stöd från en vuxen.
Dessvärre deltog endast en person i fokusgruppen, vilket gav ett för litet underlag för
att analysera.

KOMMUNIKATION TILL MEDLEMMAR OCH ALLMÄNHET
Fritidsforum har delat material om Agenda 2030, projektet ”Education for all SDG 4.7”,
enkätundersökningen samt information och inbjudan till fokusgruppen. Detta har
gjorts med video och text som publicerats i förbundets sociala kanaler samt hemsida.
Förbundet avser sprida mer kunskap om projektet efter slutrapport och ge de unga
återkoppling på resultatet av enkätundersökningen.

SAMMANFATTNING OCH LÄRDOMAR
För Fritidsforum har det varit lärorikt att delta i projektet ”Education for all SDG 4.7”.
De kontakter vi som förbund har kunnat knyta med de övriga organisationerna i
projektet är värdefulla för det fortsatta arbetet. I projektet har vi fått möjlighet att
utbyta kunskap, erfarenheter och perspektiv för att bli ännu bättre på att skapa
delaktighet och dialog med unga.
Projektet har också möjliggjort att unga runt om i Norden har kunnat samlas kring
gemensamma mål och arbetat för en gemensam framtid. De har fått göra sina röster
hörda i frågor som rör dem och samtidigt fått kunskap om de globala målen.
I Fritidsforums enkät ser vi att 60 % av de svarande tidigare saknat kännedom om
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Här ser vi en viktig uppgift för
Fritidsforum och våra medlemmar verksamma inom den öppna fritidsverksamheten,
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att bjuda in till dialog och medverkan så att fler unga har möjlighet att bidra och
påverka inom ramen för de globala hållbarhetsmålen.
En förutsättning för att barn och unga ska kunna vara delaktiga i beslut, bilda sig en
åsikt och göra sin röst hörd är att ha kunskap information om de frågor som det gäller
att vara delaktig i. Även här visar vår enkätundersökning att de unga efterfrågar det.
Flera av de svarande beskriver att de vill veta mer om hur de ska gå till väga för att
göra sin röst hörd och för att skapa förändring.
De unga i vår undersökning beskriver också att rasism, diskriminering och kränkningar
är en del av deras vardag, något som är nedslående. Men det framkommer också en
mer hoppfull bild. De unga beskriver hur de kan påverka i sitt eget och andras liv och
att de tror på sin förmåga att förändra världen till det bättre. Många beskriver vikten av
att börja där man är och att påverka i sin närhet. De ger konkreta förslag på hur skolan
kan arbeta för att sprida kunskap och hur skolankan göra det lättare för unga att
påverka i frågor som är viktiga för dem.
På Fritidsforum tar vi lärdomarna från projektet med oss som förbund i vår vidare
dialog med medlemmar, kommunala och föreningsdrivna ungdomsgårdar och
ungdomsföreningar. Vi ser att det här bara är början på ett mycket viktigt arbete för
att engagera och involvera unga i Agenda 2030, ett arbete som vi vill vara med och
bidra till.
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