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Förord 
 
 
Vi vill ta tillfället i akt och tack alla som har deltagit i vårt uppsatsarbete på olika sätt. 
Personalen på Ung fritid och mötesplatser, utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra 
vår studie och få så mycket värdefull information om ert arbete. Vår handledare, tack för alla 
idéer, stöd och uppmuntran under skrivandets gång. Och sist men inte minst tack till dig som 
tog tiden att läsa vår uppsats samt för konstruktiv kritik. 

  



 
 

 

Abstract 

 
 
Studien beskriver fritidsgårdarnas framväxt och deras roll i samhället. Det framgår även varför 
fritidsgårdar finns samt en definition av en god samhällsmedborgare. Syftet med studien är att 
belysa hur fritidsledare upplever att de bidrar med fostran och bildning för att forma ungdomar 
till goda samhällsmedborgare. Studien är genomförd med en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med fritidsledare i en medelstor stad i 
mellersta Sverige för att besvara studiens frågeställningar. Resultatet i studien visar att 
fritidsledare använder sig av kulturella redskap i fostrande och bildande syften. 
 
 
Nyckelord: Fritidsledare, Kulturella redskap, Bildning, Fostran, Delaktighet 
  



 
 

 

Innehåll 
1 INLEDNING ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 2 

1.2 Frågeställningar ......................................................................................................................... 2 

2 Bakgrund ......................................................................................................................................... 2 

2.1.1 God samhällsmedborgare ....................................................................................................... 2 

2.1.2 Fritidsgårdens utveckling ....................................................................................................... 3 

2.1.3 Fritidsverksamhet ................................................................................................................... 3 

2.1.4 Fritidsledarens roll   ................................................................................................................ 4 

2.2 Tidigare forskning ....................................................................................................................... 5 

2.2.1 Fritidsgården som en trygg arena för utveckling .................................................................... 5 

2.2.2 Vuxenstöd utanför familjen är betydande för ungdomar ........................................................ 5 

3 Teoretisk referensram .................................................................................................................... 6 

3.1 Sociokulturella perspektivet ...................................................................................................... 6 

3.1.1 Fostran .................................................................................................................................... 7 

3.1.2 Inflytande och delaktighet ...................................................................................................... 7 

3.1.3 Bildning .................................................................................................................................. 8 

3.1.4 Sammanfattning av teoretisk referensram .............................................................................. 8 

4 Metod ............................................................................................................................................... 9 

4.1 Kvalitativ metod ........................................................................................................................ 9 

4.1.1 Intervjuer ................................................................................................................................ 9 

4.1.2 Tematisk analys av kvalitativ metod ...................................................................................... 9 

4.1.3 Urval ..................................................................................................................................... 10 

4.1.4 Etiska principer ..................................................................................................................... 10 

4.1.5 Tillförlitlighet ....................................................................................................................... 10 

4.1.6 Giltighet ................................................................................................................................ 11 

4.2 Genomförande ........................................................................................................................... 11 

5 Resultat .......................................................................................................................................... 12 

5.1 Lärande .................................................................................................................................... 13 

5.1.1 Kulturella redskap ................................................................................................................ 14 

5.1.2 Fostran .................................................................................................................................. 15 

5.1.3 Inflytande .............................................................................................................................. 16 

5.1.4 Delaktighet ........................................................................................................................... 17 

5.1.5 Bildning ................................................................................................................................ 19 

5.1.6 Trygg vuxen ......................................................................................................................... 20 



 
 

 

5.2 Analys av resultat ...................................................................................................................... 21 

5.2.1 Lärande ................................................................................................................................. 22 

5.2.2 Kulturella redskap ................................................................................................................ 22 

5.2.3 Fostran .................................................................................................................................. 23 

5.2.4 Inflytande .............................................................................................................................. 23 

5.2.5 Delaktighet ........................................................................................................................... 24 

5.2.6 Bildning ................................................................................................................................ 24 

5.2.7 Trygg vuxen ......................................................................................................................... 25 

6 Diskussion ..................................................................................................................................... 26 

6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................................ 26 

6.1.1 Pedagogisk relevans ............................................................................................................... 26 

7 Slutdiskussion ............................................................................................................................... 27 

7.1 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................... 28 

8 Referenslista ...................................................................................................................................... 29 

      Bilagor 

     Bilaga 1  

     Bilaga 2 

 



1 
 

 

1 INLEDNING  
  
Denna studie avser att belysa hur fritidsledare upplever att de arbetar utifrån fostran och 
bildning för att forma ungdomar till goda samhällsmedborgare. Fritiden är en viktig del i unga 
människors liv som kan sätta tonen för andra livsområden såsom familjeliv, studier och arbete. 
Fredriksson, Geidne och Eriksson (2016) menar att fritiden är en neutral arena för ungdomars 
utveckling. Om ungdomar har en meningsfull fritid med sunda vuxna förebilder runt sig kan 
det ge positiva effekter. Fredriksson et al. (2016) skriver att fritidsgården fyller ett 
kompletterande behov i samhället där ungdomar kan spendera sin tid på. Ungdomar som inte 
är aktiva i någon fritidssysselsättning kan ha behov av att ha en fritidsgård som är öppen på 
kvällar, helger och lov, vilket de oftast är. Fritidsgårdar finns till för alla ungdomar men det är 
främst ungdomar utan övrig fritidssysselsättning som besöker dessa verksamheter. Givetvis är 
det så att även ungdomar som har ett rikt fritidsliv också besöker fritidsgårdar men då fyller det 
ett annat slags behov exempelvis att ha gemenskap eller att prata med de vuxna. Fritidsgården 
fungerar i praktiken som ett vardagsrum där ungdomar kan umgås med vänner utanför skolan i 
en trygg miljö som inte är hemmet. Där kan ungdomar slappna av med vänner och samtidigt ha 
trygga vuxna tillgängliga som kan fungera som stöd eller ledare i samtal och aktiviteter. På 
fritidsgårdar får ungdomar bland annat lära sig samarbete, följa trivselregler, planera och 
genomföra projekt och demokratiska tankegångar. Fritidsgården kan således fungera som en 
plattform för lärande och fostran genom samtal och aktiviteter mellan ungdomar och 
fritidsledare. Kiilakoski och Kivijärvi (2015) skriver att det sker ett lärande hos ungdomar då 
de får vara med aktivt i planeringen av verksamhetens innehåll. Ungdomar bildas till färdigheter 
genom aktiviteter och samtal som de kan ha nytta av i sina liv. Uljens (2001) menar att 
människor måste utrustas med de verktyg som behövs för att klara av att leva i det samtida 
samhället. Primärt sker fostran och bildning inom familjen men det sker även i andra instanser 
som inom skolan och fritidsaktiviteter. Scales, Benson, Roehlkepartain, Sullivan och Mannes 
(2001) skriver att vuxna utanför familjen spelar en viktig roll i ungas utveckling när det gäller 
fostran och bildning. Genom att andra vuxna lär de unga om vad som är rätt och fel samt bildar 
dem om hur samhället fungerar bidrar det till att forma ungdomar till att bli välanpassade 
samhällsmedborgare. Vidare menar Scales et al. att de barn och ungdomar som har en 
kombination av engagerade vuxna i sin omgivning presterar bättre i skolan samt håller sig i 
högre utsträckning ifrån kriminalitet och droger samt att de erhåller bättre sociala 
färdigheter. Crean (2012) stöder denna tes att vuxenstöd utanför ungdomars familjer spelar en 
signifikant roll i ungdomars liv bland annat i ungdomars beslutsfattande. När ungdomar 
kommer i kontakt med vuxna i sitt grannskap genom fritidsaktiviteter och genom deltagande i 
grannskapets klubbar som fritidsgårdar så tränas deras skickligheter i beslutsfattande. Det är 
alltså inte deltagandet i sig som leder till minskat kriminellt beteende utan det är stödet från 
engagerade vuxna som är den betydande faktorn.   
  
Många ungdomar känner att de inte har inflytande över sin fritid och sina liv. Oftast är det 
föräldrar och skola som dikterar vad ungdomar ska och inte ska göra, där är glappet ganska 
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stort i vem som är den auktoritära och den underordnade. Fritidsledare finns tillgängliga för 
ungdomar på ett plan som karakteriseras av jämlikhet, gränsen mellan den som är överordnad 
och underordnad är inte lika skarp som till exempel mellan förälder och barn. Fostran och 
bildning är någonting som sker mer subtilt än i skolan och i hemmen vilket vi också kan se i 
samhällsdebatten idag. Vi kan även läsa i media idag om vad fritidsgårdspersonal har betytt för 
ungdomars utveckling och mående under sina ungdomsår, bland annat berättas det om hur olika 
fritidsledare och gruppverksamheter i fritidsgårdarna har lett till ökat självförtroende och ökat 
förtroende för vuxenvärlden genom att de unga har känt sig sedda och respekterade av de som 
jobbar på fritidsgården. Målet för fritidsledare är att ge ungdomar verktyg för att bli 
självständiga individer som blir till goda samhällsmedborgare. För att ungdomar ska kunna bli 
väl anpassade medborgare behöver de förstå hur de kan ha makt och inflytande över sina egna 
liv individuellt, kollektivt samt inom skola och samhället i stort. För att komplettera detta behov 
hos ungdomar är det viktigt att de har en fritidsgård med kompetent personal som de kan gå till. 
Ungdomar kan samla på sig värdefulla erfarenheter i samspelet med jämnåriga och med vuxna 
som de har förtroende för. Engagerade vuxna kan bidra till en positiv utveckling i ungdomar då 
de unga känner sig sedda och få lära sig sociala färdigheter.  
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet är att belysa hur fritidsledare upplever att de använder olika kulturella redskap för att 
bidra till ungdomars fostran och bildning till goda samhällsmedborgare. 
 
1.2 Frågeställningar  
  
i: Hur upplever fritidsledare att de arbetar utifrån fostran och bildning? 
ii: Upplever fritidsledare att de bidrar till att forma ungdomar till goda samhällsmedborgare? 
 
 

2 Bakgrund  
 
2.1.1 God samhällsmedborgare 
 
Efter det andra världskriget utvecklades den så kallade “Svenska modellen” som skulle fostra 
samhällsmedborgare som ett kollektivt uppdrag. Människor skulle fostras till demokratiska 
medborgare som skulle ifrågasätta alla auktoriteter. Medborgarfostran skiftade från att ha varit 
ett kollektivt projekt till att övergå till ett individbaserat uppdrag på 1990-talet. När välfärden 
ökade och utbildning började ta mer plats i medborgarnas liv blev det individuella ansvaret mer 
markant i det avseendet att individen själv var ytterst ansvarig för sin egen välfärd. 
Utbildningens roll var att fostra människor till att bli välanpassade till samtidens behov och 
krav varpå målet var att komma ut i arbetslivet som sedan pekade riktningen för framtiden. I 
början av 2000-talet skräddarsys många utbildningar till att anpassas till rådande 
arbetsmarknad, medborgaren ska vara flexibel, företagsam och initiativtagande då dessa 
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egenskaper gynnar inte bara individen själv utan även samhället i stort. Idag handlar 
medborgarfostran mer om att stärka demokratins och marknadens principer och att få 
medborgarna att ta till sig dessa principer. Fostran ämnar att skapa förändringsbenägna 
individer samtidigt som de ska fostras till att vara anpassningsbara till det rådande 
samhällsklimatet. Utbildningens utmaning idag är att fostra medborgare som inte enbart strävar 
efter att återskapa samhället utan att de även ska sträva efter att förändra samhället (Dahlstedt, 
2017). 
 
 
2.1.2 Fritidsgårdens utveckling  
 
Innan fritidsgårdar var aktuellt fanns det något som hette Hemmagårdar som startades i 
Stockholm i Birkagården år 1912. Hemmagårdarna var en form av samhällsarbete vars syfte 
var att skapa bättre livsvillkor i fattiga arbetarområden. Hemmagårdarna liknade en hemmiljö 
som erbjöd bildningsverksamhet samt sociala och kulturella verksamheter för alla boende i 
området. Detta för att ge människorna möjlighet till bredare kunskaper, stärka självkänslan och 
för att förbättra deras levnadsförhållanden (Fritidsforum, 2017). Utvecklingen av fritidsgårdar 
startade i Linköping då staten satsade på ungdomar som inte tillhörde någon slags förening i 
början på 1940-talet. Inom dessa fritidsgårdar fick ungdomarna kunskaper om demokrati 
genom att arbeta i små grupper. I mitten av 1940-talet tog flera kommuner efter denna ide för 
att lösa bristen på sysselsättning för ungdomar som inte tillhörde någon förening. Under slutet 
av 1940-talet fick fritidsgården en stor roll i Sverige, då riksförbundet Sveriges hemgårdar 
släppte in kommunala ungdomsgårdar i förbundet. Riksförbundet Sveriges hemgårdar var ett 
fritidsforum som bildades år 1937 som ville belysa alla människors lika värde, oavsett kön, 
ålder, bakgrund och etnisk bakgrund. Fritidsgårdar startade upplysning om alkohol och 
narkotika då syftet med fritidsgårdarna var att dessa verksamheter skulle vara fria från både 
droger och alkohol. Allt fler fritidsgårdar började ha ett samarbete med det lokala 
föreningslivet, då funktionen i fritidsgården utvecklades till ett allt mer socialt, kulturellt och 
pedagogiskt forum (Fritidsforum, 2017).  
  
 
2.1.3 Fritidsverksamhet  
  
Lindholm (2007) påpekar i ungdomsstyrelsens rapport “En analys av ungas hälsa och utsatthet” 
att det har skett en förskjutning i ungdomspolitiken, både lokalt och nationellt. Hon menar att 
från att inrikta sig på riskfaktorer bör det övergå till att stärka skyddsfaktorer och ungdomarnas 
motståndskraft i ett hälsofrämjande perspektiv. Ungdomsstyrelsen har kunnat följa en 
utveckling i arbetet på de mötesplatser som finns runt om i Sverige, till att det har blivit mer 
främjande- och förebyggande i sin karaktär. Mötesplatser har utvecklats genom tillströmning 
av idéer och i form av samarbeten med externa organisationer som exempelvis kulturella 
föreningar och idrottsförbundet. Fritidsverksamheter kan vara styrda av exempelvis 
kommunen, stiftelser och även ideella organisationer, fritidsgårdsverksamhet kan även bedrivas 
i skolor och i andra lokaler (Ungdomsstyrelsen, 2008). Fritidsgårdar riktar sig till ungdomar 
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mellan 12–21 år men åldersspannet kan variera mellan kommuner. Fritidsverksamheterna har 
traditionellt arbetat med öppen verksamhet med planerade gruppaktiviteter som komplement. 
Det kan även förekomma slutna aktiviteter oftast i form av grupper, till exempel tjej- och 
killgrupper där de pratar om önskade teman.  Fritidsverksamheter är inte enbart en arena för 
ungdomars fritid utan det fungerar även som en viktig plattform för ungdomarnas sociala 
etablering i vuxenvärlden och integrationen i samhället. Fritidsverksamheter kan ha ett 
ömsesidigt samarbete med olika sociala myndigheter som exempelvis skolor och 
arbetsmarknaden. Med hjälp av samarbetet med sociala myndigheter bildas då relationer till 
olika typer av målgrupper samt olika strukturerade- och öppna verksamheter 
(Ungdomsstyrelsen, 2008). De fritidsgårdar som vi utgår ifrån i vår studie ligger i mellersta 
Sverige, målgruppen är ungdomar i åldrarna 12–21 år. I Ungdomsstyrelsen (2010) står det att 
ungdomar är med i beslutsfattandet av fritidsgårdens utformning av miljö och aktiviteter. I 
Eskilstuna kommun (2017) skriv det att den kommunalt styrda fritidsverksamheten samarbetar 
med andra verksamheter, anledningen till detta är för att öka tryggheten i kommunen. 
Fritidsverksamheterna i kommunen erbjuder en meningsfull fritid för ungdomar och även goda 
livsvillkor. Det som ungdomarna blir erbjudna i fritidsgårdarna är bland annat gemenskap, stöd, 
bildning, skapande, möten och upplevelser. Det som genomsyrar alla verksamheter i 
kommunen är lyhördhet för ungdomars behov samt arbete kring ämnen som demokrati, 
integration och jämställdhet.  
 
 
2.1.4 Fritidsledarens roll    
  
Enligt Forkby (2008) så anser fritidsledare att deras yrkesroll ses som något oprofessionellt som 
är beroende av ett samarbete med externa aktörer exempelvis polis, och socialtjänsten. 
Fritidsledaren ses som en “lekfarbror” som spelar pingis med ungdomar istället för att se 
fritidsledaren som en professionell ungdomsarbetare med ett viktigt uppdrag. Fritidsledare och 
fritidsgårdar är politisk styrda där de fungerar som en länk till samhället där demokratiska 
processer är det centrala i deras arbetssätt (Eskilstuna kommun, 2017). Fritidsledare som är 
kommunanställda har ett socialt ansvar genom att fånga upp ungdomar som inte tillhör något 
föreningsliv, syftet är att erbjuda dem en meningsfull fritid. Yrkesrollen fritidsledare innebär 
att arbeta för hållbar utveckling och att vara en resurs i lokalsamhället. I hållbar utveckling 
innefattas bland annat arbete som är främjande för ungdomars fritid och livskvalité, vilket bidrar 
till att främja sociala kapital hos ungdomar samt stödja demokratisk utveckling i områdena. 
Rollen som en resurs är viktig för ungdomars meningsskapande och självförverkligande i 
gemenskap med andra (Lidholm, 2007). I Fritidsforum (2017) står det att fritidsledare bör 
arbeta aktivt med handledning och coachning samt inkludering med ungdomar. Fritidsledare 
utövar sitt arbete inom flera olika områden i samhället där de fungerar som en “spindel i nätet” 
genom att samarbeta med andra yrkesgrupper som kan tillföra någonting betydelsefullt för 
ungdomar. Enligt Fritidsledarskolorna (2010) ska tyngdpunkten i fritidsledarens arbete vara att 
stärka de faktorer som främjar ungdomars delaktighet och mening på fritiden samt skapa 
välfungerande och trygga relationer genom pedagogiska och kulturella arbetssätt. 
Fritidsledarnas uppdrag är att utveckla målgruppen både som individer och som 
samhällsmedborgare genom handledning och coachning där fokus ligger på att hitta möjligheter 
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för ungdomars välbefinnande och utveckling. Koutakis (2008) menar att fritidsledare fungerar 
även som “den uppsökande”, de söker upp ungdomar i deras skolor och bostadsområden samt 
analyserar vilka typer av behov det finns, samarbete med flera aktörer för att få dessa behov 
tillgodosedda ingår i arbetsuppgifterna. Eskilstuna kommun (2017) skriver att ett annat sätt som 
fritidspersonal söker upp ungdomar på är genom att åka runt med en “ung-bil”. Ett team 
bestående av personal från fritidsgårdar åker runt i staden under speciella högtider så kallade 
“heta nätter” och även under vissa sommarkvällar för att öka tryggheten i kommunen genom 
att vara tillgängliga för ungdomar  
 
 
2.2 Tidigare forskning  
 
2.2.1 Fritidsgården som en trygg arena för utveckling 
 

Här presenteras tidigare forskning som vi har delat in i två olika områden som forskningen har 
berört. Samtlig forskning under denna rubrik lyfter vikten av en trygg fritidsgårdsmiljö och 
engagerade vuxna som viktiga aspekter för ungdomars lärande och utveckling. 

Enligt Siaca et al. (2010) samt Kiilakoski och Kivijärvi (2015) är det viktigt att 
fritidsverksamheter har en hög kvalité i sitt sätt att arbeta med ungdomar. Miljön på 
fritidsgården ska vara trygg och stöttande med engagerad personal, vilket skapar en stabil 
grund för att främja ungdomars lärande och positiva utveckling. Lärandet sker i interaktioner 
och samtal med varandra samt genom samarbete under ledning av professionella fritidsledare. 
Capp et al. (2016) och Fredriksson, Geidne och Eriksson (2016) beskriver att stöd från olika 
vuxna även utanför familjen främjar ungdomars utveckling. Vuxenrelationer i trygga miljöer 
är avgörande tillgångar för unga då dessa aspekter kan främja ungas lärande och utveckling.  

 

 

2.2.2 Vuxenstöd utanför familjen är betydande för ungdomar 
 
Studierna nedan belyser att vuxenstöd och vägledning utanför familjen utvecklar ungdomar i 
bland annat beslutsfattande. Vuxna som är engagerade och agerar som sunda förebilder för 
ungdomar har en betydande roll i att forma ungdomars tänkande och vanor på ett positivt sätt. 

Scales et al. (2001) skriver att unga som har en bra relation med engagerade utomstående 
vuxna leder till att ungdomar presterar bättre i skolan samt att de håller sig oftare borta från 
kriminalitet och droger. Ungdomar lär sig även bättre sociala färdigheter med sunda vuxna 
förebilder. Crean (2012) menar att ungdomars kriminella beteende minskar genom att de lär 
sig bättre färdigheter i beslutsfattande via deltagande i olika fritidsaktiviteter under ledning av 
engagerade vuxna. Minskad kriminalitet beror inte enbart på att ungdomarna är aktiva i olika 
fritidsaktiviteter utan det som är avgörande är de engagerade vuxna som lär ungdomar att fatta 
beslut som rör deras liv och framtid. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Ovan har vi presenterat inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar samt tidigare forskning. 
Här nedan följer teoretisk referensram, metodval, urval, etiska principer samt tillförlitlighet och 
giltighet. 
 
 
3.1 Sociokulturella perspektivet 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet sker människors lärande och utveckling i samspel med 
andra. Den ryske teoretikern Lev Vygotskij (1896–1934) är en förgrundsgestalt till det 
sociokulturella perspektivet. Han menade att mänsklig utveckling sker genom sociala 
aktiviteter, att det mänskliga medvetandet utvecklas genom sociala interaktioner. Vygotskij 
menade att det sociala lärandet var primärt medan den individuella dimensionen är formad 
utifrån det sociala samspelet (Säljö, 2010). Säljö (2003) skriver om hur John Dewey talar om 
lärande som en process som sker intellektuellt och som förekommer kommunikativt mellan 
människor. Människor lär sig aktivt med till följd av erfarenheter från samhället. Kärnan för 
lärande är kommunikation, där betoningen ligger på det deliberativa samtalet, det vill säga 
samtal där alla deltagarnas olika åsikter och uppfattningar jämförs och prövas mot varandra, 
varje deltagares röst har rätt att bli hörd. Dysthe (2003) menar att lärande och utveckling sker i 
samspelet mellan individ och kultur där dialogen är det primära. Säljö (2003) skriver att det 
finns två sätt att se på lärande i historien som har sin början i antikens Grekland. Det ena sättet 
att se på lärandeprocessen är att det är någonting rationellt som föds inifrån människan medan 
det andra sättet beskriver att det är något som sker genom empiriska former, där lärandet är en 
effekt från samlade erfarenheter. Både Dewey och hans samtida Vygotskij försökte komma 
ifrån idén om att dessa två lärandeprocesser skulle vara varandras motpoler, istället menar de 
att det sker en växelverkan mellan dessa poler vilket stämmer in på vår tids syn på lärande. 
Säljö har utvecklat Vygotskijs teorier, han studerar lärande och utveckling hos individer och 
kollektiv samt samspelet mellan individer, grupper och artefakter. Artefakter är kulturella 
redskap (både språkliga och materiella) där språket är det viktigaste redskapet. Människor 
använder sig av redskapen för att förstå och agera i världen samt för att interagera i olika sociala 
samspel. Redskapen används inte enbart för tänkande och förståelse utan de används även för 
lärande och utveckling av befintliga och nya kunskaper. Jakobsson (2012) skriver att de 
kulturella redskapen som finns tillgängliga gör det möjligt att driva människors tänkande och 
handlingar framåt. Redskapen kan på så sätt hjälpa det mänskliga tänkandet och 
kommunikationen. Det kan handla om att lära sig olika färdigheter som att lära sig att laga mat, 
spela instrument eller att exempelvis lära sig hur man hälsar på varandra eller hur man följer 
ordningsregler. Lärandet sker i första hand i det sociala samspelet som sedan internaliseras in i 
det mänskliga medvetandet.   Internaliseringsprocessen innebär att människans mentala 
funktioner överförs, förmedlas och understöds, det vill säga medieras med hjälp av 
intellektuella och fysiska redskap. Mediering sker i samspelet mellan människor och det är 
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mellan tänkande och artefakter som mediering sker. Redskapen är medierade, det vill säga en 
brygga till världen omkring oss. I vår kultur har vi skapat verksamhetssystem som är resurser 
för att i samverkan med andra återskapa och utveckla vårt samhälle. Med hjälp utav mediering 
kan människor få en gemensam förståelse för hur det som händer i världen ska kunna tolkas. 
Människor som ingår i samma kultur kan komma fram till liknande värderingar genom att dela 
med sig av sina kunskaper med varandra. Språket som människor använder sig av är en viktig 
del i interaktionen dem emellan, det är genom kommunikation som vi kan förmedla våra tankar 
och värderingar samt skapa meningsfullhet. I språket som vi använder ingår även kroppsspråk, 
gester och tonläge vilka kan tolkas olika beroende på olika kulturella sammanhang. Med dessa 
kulturella redskap underlättar vi förståelse mellan varandra samt genererar en förförståelse i 
kontexten (Säljö, 2010).  

 

3.1.1 Fostran 
 
I modern tid fostras människor till frihet för att bli självständiga individer i samhället. 
Fostrarens mål är att bli överflödig i den fostrades liv. Människor behöver “bildas till 
myndighet” skriver Uljens (2001, s.133) vilket är fostrans huvudsyfte idag. Mellan åren 1760–
1830 skapades föreställningen om att det är människan som skapar människan, det vill säga att 
vi formas till kulturella varelser i samspel med andra. Det var under dessa år som den 
modernistiska pedagogiken formulerades med bland annat Immanuel Kant (1724–1804) och 
Zachris Cleve (1820–1900) i spetsen. Människan ses inte längre som förutbestämd av Gud eller 
av sin sociala härkomst och anlag utan hon föds in i sociala och kulturella sammanhang till 
vilka hon fostras till att fungera i. Enligt Uljens kan det sägas att människan föds två gånger, 
först in i världen och sedan till kulturen. Pedagogikens primära fråga är således om 
människoblivandet i relation till människobildandet. Samspelet med andra människor behövs 
för att människor ska bli till kulturella varelser och självständiga medborgare i det samhälle 
som de ingår i. De områden som påvisar om människor har fostrats till goda 
samhällsmedborgare är deras medvetenhet och bildning om självet och gentemot den andre, i 
det individuella och det kollektiva samt i tanke och handling (Uljens, 2001).  
 
 
3.1.2 Inflytande och delaktighet 
 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) belyser att unga har rätt att uttrycka sig och att det 
är viktigt att de blir hörda, detta för att ungdomar ska känna att de har inflytande i den kontext 
som de befinner sig i. Enligt Barnkonventionen i Unicef (2017) har alla barn och unga rätt till 
att få sin röst hörd och deras åsikter ska tas i beaktande utifrån deras ålder och mognad. Således 
ska barn ha rätt till ett inflytande över sina liv. Melin (2013) menar att det är viktigt för barn 
och unga att känna sig delaktiga i de kontexter som de befinner sig i, känslan av delaktighet 
stärker ungas självkänsla och självförtroende och det ses som en mänsklig rättighet enligt 
Barnkonventionen. Melin menar även att en accepterande miljö där alla får vara delaktiga lär 
de unga att acceptera olikheter och utvecklar olika former av samspel. Barn och unga bör ses 
som kompetenta nog att vara med i beslutsprocesser som rör deras egna liv vilket omfattar det 
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individuella men även barnens omgivning. Enligt Arnér (2009) bör pedagoger planera sina 
verksamheter utifrån ungas behov och intressen, det är barnens önskemål och idéer som styr 
hur verksamheten planeras. Arnér skriver att inflytande och delaktighet ofta betraktas som 
synonymer med varandra, dessa två begrepp betyder inte samma sak men de går hand i hand. 
Arnér förtydligar dessa två begrepp med att delaktighet handlar om att barn får vara delaktiga i 
någonting som redan är bestämt medan inflytande handlar om att konstruera någonting utifrån 
barns inflytande genom önskemål och idéer. Vidare menar Arnér att barn bör ha rätt till de 
pedagogiska processer som avser lärande, det är inte enbart den vuxne som ska styra denna 
process utan det ska ske i samverkan och samspel med de unga, det vill säga att barn ska ha 
inflytande i sina läroprocesser. 
 
 
3.1.3 Bildning  
  
Bildning handlar enligt Gustavsson (1996) om att människan aktivt formar sin personlighet. 
Människor kan utvecklas utan förebilder eller mål sett ur ett perspektiv och ur ett annat 
perspektiv sett så har förebilder och mål en viktig verkan i människors utveckling. Bildning 
ingår i ett livslångt lärande där individen kan lära sig att ta del av andras perspektiv om livet. 
Gustavsson menar att människor ofta har en allmän uppfattning om vad bildning är, att det är 
en process som har en början och ett slut, men denna lärandeprocess är “en fri, oändlig process” 
(Gustavsson, 1996 s.17). Bildningsprocessen är någonting som händer inne i människor, början 
sker i det subjektiva men vi kan även anamma pedagogiska och kulturella influenser, det vill 
säga ha förebilder och mål som vi strävar efter vilka har en objektiv roll. Bildning, lärande och 
utbildning kan anses vara helt skilda saker, medan andra hävdar att dessa delar hänger ihop. 
Skillnaden mellan utbildning och bildning kan förklaras på det sätt att utbildning är något vi 
tillskansar oss för ett speciellt syfte, oftast för ett yrke eller fördjupning av kunskaper. Bildning 
däremot ses som att människor har mer allmän kunskap om saker och ting, att kunskapen når 
det personliga planet i människan (Gustavsson, 1996).  
 
 
3.1.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

Det sociokulturella perspektivet ser tillvaron som något som konstrueras i samspel mellan 
individer vilket passar in i studien då den avser att studera samspel och socialkonstruktion 
mellan fritidsledare och ungdomar. Begreppen som vi har valt att tematisera vår intervjuguide 
med och som vi har valt att fokusera på inom det sociokulturella perspektivet tror vi kan hjälpa 
oss att upptäcka olika områden som fostran och bildning kan visa sig i. Med hjälp av kulturella 
redskap som medieras skapas utveckling och lärande. Kulturella redskap används i fostran och 
bildning. Begreppen delaktighet och inflytande kopplar vi till dessa övriga begrepp på det sätt 
att individer behöver vara delaktiga i ett sammanhang för att fostran och bildning ska kunna 
ske, samtidigt så behövs ett inflytande i kontexter för att ungdomar ska kunna vara med och 
påverka sin lärande miljö. 
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4 Metod 
 
4.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod är induktiv och konstruktionistisk som oftast lägger tonvikten på ord vid 
insamlandet av data. Fokus ligger på att förstå undersökningsdeltagarnas upplevelser, samt hur 
deltagarna tolkar sina upplevelser. Denna typ av angreppssätt syftar inte enbart till att förklara 
hur någonting är, utan den söker även att beskriva fenomenet på ett djupgående sätt. Den 
kvalitativa forskningens ontologiska synsätt är att verkligheten är någonting som konstrueras i 
samspel med andra, inte någonting som “finns där ute”. Objektivism och konstruktionism är 
två ståndpunkter som förekommer inom ontologiska synsättet inom kvalitativ forskningsansats. 
Objektivism betraktas som sociala företeelser i form av yttre faktum som ligger utanför 
människans intellekt som inte går att påverka där objektivismen har sina fasta riktlinjer och 
regler. Konstruktionism betraktas däremot som att något ständigt konstrueras och rekonstrueras 
(Bryman, 2011). 

 

4.1.1 Intervjuer 
 
Studien genomförs med intervjuer för att kunna besvara studiens frågeställningar. Bryman 
(2011) poängterar att ambitionen med den kvalitativa intervjun är att kunna belysa 
intervjupersonernas egna upplevelser och tolkningar om det som efterfrågas. Med förhoppning 
om att intervjupersonerna ska kunna besvara undersökningsfrågorna på ett beskrivande sätt, så 
landade valet på den semistrukturerade intervjun. Med denna intervjuform får intervjuaren samt 
intervjupersonen utrymme för vidareutveckling av frågor och svar, Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att med hjälp av semistrukturerade intervjuer kan tydlighet skapas om 
ett visst fenomen genom att intervjupersonen kan göra egna beskrivningar ur sin egen 
synvinkel. Semistrukturerad intervju ger oss som intervjuar möjlighet till att vara lyhörda inför 
intervjupersonens utsagor. Vid behov kan vi då formulera följdfrågor som kan ge en fördjupad 
förståelse. 

 

4.1.2 Tematisk analys av kvalitativ metod 
 
En av de vanligaste analysmetoderna för kvalitativ metod är tematisk analys, vilket innebär att 
data analyseras utifrån olika teman. Teman kan vara på förhand valda begrepp som kan vara 
förankrade i teorier eller så kan forskaren leta efter teman i transkriberingarna. Transkriberingar 
är inspelade intervjuer som har skrivits ner i text. Genom att läsa transkriberingarna flera gånger 
kan undersökaren hitta likheter och skillnader i intervjupersonernas utsagor och därifrån 
sammanställa teman som anses vara relevanta för att besvara forskningsfrågan. Tematisk analys 
har inga tydliga regler för hur proceduren ska gå till därför kan det se lite olika ut utifrån hur 
forskaren har valt att välja ut sina teman. När man söker efter teman är det bra att vara 
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uppmärksam på repetitioner och kategorier i texterna för att kunna besvara forskningssyftet 
Bryman (2011).  

 

4.1.3 Urval 
 
För att vi ska få tag i relevanta intervjupersoner har vi valt att använda oss utav snöbollsurval. 
Denscombe (2009) beskriver att snöbollsurval går ut på att den person som intervjuas, tillfrågas 
om namn på andra deltagare som kan ge information om samma fenomen. Med detta påbörjas 
en process där varje intervjuad person kan hänvisa till andra deltagare. Denna typ av urval 
innebär att “snöbollen” alltså urvalsgruppen växer i takt med nytillkomna personer som i sin 
tur föreslår fler personer. Snöbollsurvalet är ett effektivt och snabbt sätt för att få ett rimligt 
omfång med personer till urvalet. 

 

4.1.4 Etiska principer 
 
För att kunna nå en god kvalité i en undersökning spelar etiska riktlinjer samt överväganden en 
betydande roll. De etiska riktlinjerna främjar ett ansvarsfullt förfarande genom hela 
undersökningen. Som undersökare är det viktigt att lyfta upp diskussioner kring etiska frågor i 
en undersökning för att säkerställa att alla etiska principer har tagits i beaktande. Forskare är 
skyldiga till att följa forskningsetikens riktlinjer för att skydda undersökningsdeltagarnas 
integritet, men även undersökarens egna intressen. Informationskravet bestämmer att 
deltagarna ska informeras om undersökningens syfte och ändamål, deltagarna har rätt att få veta 
hur och varför undersökningen görs. Med Konfidentialitetskravet menas att all personlig data 
om undersökningsdeltagarna ska behandlas på ett konfidentiellt sätt vilket innebär att inga 
obehöriga kan komma åt den personliga informationen. Informationen om deltagarna ska inte 
kunna kopplas till dem på något sätt, det är undersökarens skyldighet att garantera deltagarnas 
säkerhet under studiens gång. Deltagarna ska även ge sitt samtycke till att delta i studien enligt 
samtyckeskravet, deltagarna får inte tvingas att delta i studien och de ska även informeras om 
att deltagandet är frivilligt som kan avbrytas när helst de vill, utan förklaring. Undersökarna 
måste vara ärliga om vad undersökningen ska användas till enligt nyttjandekravet. Denna 
information är viktig för att informanterna skall ha tillräckligt med information om 
undersökningen för att kunna fatta ett förnuftigt beslut (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

4.1.5 Tillförlitlighet 
 
När det gäller tillförlitlighet, så menar Kvale och Brinkman (2014) att detta uppnås genom att 
undersökningsinstrumentet genererar samma resultat oavsett vem som gör undersökningen. 
Exempelvis vid intervjufrågor så ska samma svar ges på frågorna bortsett från vem det är som 
intervjuar. Svaren kan dock skilja sig i intervjuer eftersom intervjuaren kan själv välja vilka 
följdfrågor som ska frågas samt välja att utesluta vissa frågor. Ledande frågor ska helst undvikas 
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vid intervjuer eftersom det generellt anses minska en studies tillförlitlighet. Kvale och 
Brinkmann menar dock att det kan generera en djupare förståelse för det som undersöks. 

 

4.1.6 Giltighet 
 
Det som avser giltigheten i en studie är att det verkligen har undersökts det som var avsett att 
undersökas och om frågeställningarna har besvarats. I en kvalitativ undersökning grundas 
giltigheten på undersökarens skicklighet och trovärdighet samt så styrks den av att rätt metod 
har använts för att skapa vetenskaplig kunskap. Några viktiga ingredienser som är avgörande 
för en kvalitativ studies kvalité är att undersökaren har praktisk visdom i val av metod och 
genomförande samt att de etiska aspekterna har praktiserats. Det finns ingenting som 
determinerar validiteten i en kvalitativ studie, istället är det undersökaren själv som måste 
granska sina analyser på ett kritiskt sätt och fråga sig ifall resultatet är tillförlitligt (Kvale & 
Brinkmann, 2014). 
 
 
4.2 Genomförande 
 
Här presenteras genomförandet av studien. 
 
Innan vi satte igång med intervjuerna så sökte vi efter vetenskapliga artiklar på databasen 
“ERICebsco”. Vi sökte efter artiklar med pedagogisk relevans och använde sökorden: 
Fritidsgård, fritidsledare, ungdomar, Youth-club, After-school, Youth development, learning, 
adult relationship, adolecence development, unrelated adults, developmental assets, social 
norms och positive socialisation. Vi läste även på om fritidsledarutbildningen i fritidsledarnas 
gemensamma utbildningsplan på sidan “Folkhögskola.nu”. Detta gjorde vi för att ha mer 
förförståelse för hur fritidsledare arbetar samt att komma på relevanta intervjufrågor. Efter våra 
artikelsökningar och sållande i artiklarna skrev vi ner det som vi ansåg vara aktuellt för vår 
studie, då fick vi även idéer för olika teman som vi kunde ha i vår intervjuguide (bilaga 1). 
Sedan skrev vi ner intervjufrågor som vi tänkte skulle ge oss information om hur fritidsledarna 
integrerar bildning och fostran i sitt arbete med ungdomar som besöker fritidsgårdar. När vi var 
klara med våra intervjufrågor kontaktade vi “Ung fritid” organisationen som har hand om 
stadens fritidsgårdar. Samtalet ledde till att vi fick en kontaktperson i organisationen som 
hjälpte oss genom att ge oss kontaktuppgifter till olika fritidsledare, som vi sedan mailade och 
frågade om de ville medverka i vår studie. De som besvarade våra mail ville delta i vår studie 
vilket ledde till att vi kom överens om tid och plats för intervjutillfällena. Innan intervjuerna 
genomfördes mailades missivbrevet (bilaga 2) som innehåller mer information om studien samt 
våra kontaktuppgifter. Av de tio personer som vi fick kontaktuppgifter till, var det åtta stycken 
som kunde vara med inom den tidsramen som vi hade för intervjuerna. Vi skickade inte 
intervjuguiden (bilaga1) i förväg till våra deltagare på grund av att vi ville fånga upp 
fritidsledarnas spontana svar till våra intervjufrågor. Intervjuerna genomfördes av oss båda 
samtidigt, under intervjuns gång intogs olika roller som vi hade bestämt i förväg. En hade en 
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mer observerande roll där det fördes anteckningar kring störningsmoment, miljön, och stödord 
från intervjun, medan den andra var mer fokuserad på att intervjua deltagaren. Ljudinspelning 
skedde under samtliga efter intervjupersonens samtycke, detta för att kunna transkribera svaren 
och kunna sammanställa ett resultat. Bryman (2011) belyser ljudinspelning som ett 
tillvägagångssätt att få ett bra flöde under intervjun samt minimera risken för missförstånd samt 
missad information som kan förekomma om enbart anteckningar skulle föras under intervjuns 
gång. Intervjuerna ägde rum dels i Ung fritids lokaler samt i en av stadens fritidsgårdar. 
Inspelningarna transkriberades ner till text som vi sedan läste flera gånger och ringade in 
likheter under varje tema för att hitta svaren på våra frågeställningar. Varje tema fick en egen 
färg som vi använde som hjälp för att lokalisera svaren under temana. Likheterna i svaren ansåg 
vi stärka de svar som vi fick som vi sedan använde för att sammanställa resultatet och välja citat 
ifrån. När vi sökte efter svar för varje tema hittade vi ett nytt tema (trygg vuxen) som var 
återkommande i alla intervjuer. Vi la till det nya temat till de ursprungliga temana för att vi 
ansåg att det var en viktig aspekt att ha med i resultatet. Enlig intervjupersonerna utgör det en 
viktig grund för interaktionen mellan fritidsledare och ungdomar. 
 
 
5 Resultat 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens resultat som vi har utformat enligt tematisk 
analysmetod. Temana som utgör vårt resultat kommer från den teoretiska referensramen som 
innehåller begrepp från intervjuguiden (bilaga1) samt begrepp från det sociokulturella 
perspektivet (lärande och kulturella redskap) samt ett tillagt tema (trygg vuxen), som är 
återkommande i alla intervjuer. Dessa teman har valts ut som grund för att upptäcka hur 
fritidsledare upplever att de arbetar utifrån fostran och bildning. Intervjupersonernas svar under 
varje tema sammanställs till ett resultat. Vi belyser våra resultat med citat från 
intervjupersonerna som ger svar på våra frågeställningar under respektive tema. 
Intervjupersonernas namn är fingerade. Efter resultatet kommer resultatanalys som är kopplad 
till våra teman och tidigare forskning. Vidare i kapitlet har vi metoddiskussion, pedagogisk 
relevans, förslag till vidare forskning samt slutdiskussion. 

Vi har intervjuat åtta fritidsledare i åldrarna 24 - 50 varav fem är män och tre är kvinnor. De 
flesta av fritidsledarna har jobbat mellan 3–5 år medan några av dem har jobbat mellan 8–12 
år. De fritidsledare som vi har intervjuat arbetar i olika positioner inom förvaltningen, vissa 
med fler ansvarsområden än de som enbart arbetar på fritidsgårdarna. Vi startar med att upprepa 
vårt syfte och frågeställningar. 
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Syftet är att belysa hur fritidsledare upplever att de använder olika kulturella redskap för att 
bidra till ungdomars fostran och bildning till goda samhällsmedborgare. 
 
Frågeställningar  
  
i: Hur upplever fritidsledare att de arbetar utifrån fostran och bildning? 
ii: Upplever fritidsledare att de bidrar till att forma ungdomar till goda samhällsmedborgare? 
 
 
5.1 Lärande 
 
Under detta tema redogörs resultatet som beskriver hur ett lärande kan ske från en fritidsledare 
till en ungdom på fritidsgården. Ett lärande på fritidsgårdar kan ske både spontant och planerat 
med ungdomen. Ett lärande för flertal fritidsledare är när en fritidsledare förklarar och visar 
något för ungdomen, att ge instruktioner och vägledning i till exempel bakning, hur man följer 
recept och vilka redskap som behövs. Lärande sker även när ungdomarna arbetar med 
exempelvis “Do it” som är ett verktyg som ungdomarna använder för att planera en aktivitet. 
“Do-it” är ett skriftligt dokument som ungdomen får fylla i under vägledning av personal för 
att planera lite större aktiviteter eller projekt såsom fotbollsturnering, utflykter etcetera. En 
fritidsledare har uttryckt: 
 

Vi fritidsledare får ungdomar att utföra vissa moment när de vill planera en 
aktivitet. Vi brukar då berätta för dem att titta på priser vad aktiviteten kostar 
per person, kolla vad de har för öppettider om de vill exempel åka och bada i 
Gustavsvik, då lär de sig massa olika saker medan de planerar en utflykt. – Gabi 

 
Flera fritidsledare har uttryckt att det kontinuerligt sker ett informellt lärande i verksamheten, 
genom att fritidsledarna belyser dolda talanger hos ungdomar och medvetandegör det som 
ungdomarna faktiskt gör i olika grupper och aktiviteter på fritidsgården. Under aktiviteternas 
gång samt efteråt pratar och reflekterar fritidsledarna tillsammans med ungdomarna om vad de 
har gjort och vilka moment som har fått ungdomarna att tänka och agera på olika sätt. 
Fritidsledare berättar: 
 

Det sker mycket informellt lärande i våra verksamheter, att man synliggör dolda 
kompetenser, man är där och säger du kanske bara tänker att du stod bakom 
fiket och sålde en dricka men du tog faktiskt ansvar, du var trevligt mot personen 
som ville handla, du fixade kassan, alltså att man synliggör det som ungdomen 
kanske inte tänker på att den har gjort. – Gabi 

 
Om det har hänt vissa incidenter så pratar vi med dem om det som har hänt och 
försöker ta reda på orsaken till varför det hände, då kommer de oftast på det 
och kan undvika att det händer igen någon annan gång. – Robin 
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5.1.1 Kulturella redskap 
 
Fritidsledarna berättade om olika kulturella redskap som används i fritidsverksamheten. Den 
sociala interaktionen mellan ungdomarna och fritidsledarna sker främst via språket. Samtal med 
ungdomar är det primära redskapet som används för att skapa relationer, inflytande och 
delaktighet med och- för ungdomar. Språket används i lärande, fostrande och bildande syfte 
oftast tillsammans med andra kulturella redskap. Målen är att ungdomar ska lära sig saker, att 
de ska ha en meningsfull fritid, att de får med sig sociala färdigheter samt ha inflytande och 
delaktighet i aktiviteter och i verksamheten. En fritidsledare uttryckte sig följande: 
 

Alltså vi använder ju mycket coachande och motiverande samtal där vi försöker 
få ungdomarna att tänka efter själva istället för att vi ska sitta och säga åt dem 
hur de ska tänka och göra, vi vill ju lära dem att bli självständiga individer som 
kan fatta bra beslut i sina liv, så där tycker jag att det även sker en slags 
bildning. – Vanja 

 
Andra kulturella redskap som används flitigt är idrottsredskap som fotboll, basket, pingis 
etcetera. Andra aktiviteter som tar mycket plats i ungdomarnas vardag på fritidsgården är 
bakning, matlagning, musikskapande, konst och projektplanering. I dessa aktiviteter används 
många olika kulturella redskap som medieras mellan ungdomarna och fritidsledarna för att 
skapa tankar, meningsfullhet, lärande, handling, fostran och bildning. I projektplanering finns 
det fysiska dokument som “DO-IT” och “För unga av unga”, som är detaljerade 
projektbeskrivningar som ungdomar får skriva i när de planerar och genomför ett projekt, det 
handlar om att gå från tanke till verkstad. Ungdomarna får lära sig vad de behöver ta reda på 
för att genomdriva ett projekt, allt från budget, ta reda på priser och tider, förberedelser och så 
vidare. Fritidsledare har berättar följande: 
 

Ungdomar säger ofta att de vill baka, då går vi med ungdomen till köket för att 
se om vi har alla ingredienser som behövs, ungdomarna får baka själva med 
hjälp av recept, jag står mest i bakgrunden och stöttar dem och ser till så de 
följer receptet rätt och så vidare. Medan de bakar så kommer vi ofta in på olika 
samtalsämnen, det blir naturligt liksom att bakningen blir som ett redskap som 
vi kan tala runt omkring om allt möjligt nästan. – Alva 

 
Vi har någonting som heter “DO-IT” då sitter vi personal ner med ungdomarna 
och skriver ner i detalj vad man vill göra, låt oss säga en fotbollsturnering, då 
går vi igenom allt som behöver ordnas och förberedas inför turneringen, vilka 
ska medverka, vart ska det ske, vilka ska man kontakta och vad behöver vi för 
saker. Vi försöker anpassa planeringen så att ungdomen känner att den klarar 
av att genomföra projektet, med vårt stöd såklart, så att den känner att den 
klarar av det, det är då ungdomen utvecklas. – Robin 
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5.1.2 Fostran 
 
Under detta tema redogörs resultat som uppmärksammar hur fritidsledare upplever att fostran 
sker från fritidsledare till ungdomar på fritidsgården. Fostran har ofta en negativ klang som kan 
förknippas med regler och straff samt hur föräldrar uppfostrar sina barn till att lyda. 
Fritidsledare fostrar primärt genom att guida och coacha ungdomar till att kunna tänka efter 
själva och ta ansvar bland annat när det handlar om skola, kriminalitet och kamratskap. En 
fritidsledare berättar: 
 

Det har hänt att ungdomar har kommit till mig flera veckor efter vårt samtal och 
berättat att de har tänkt på det som jag har sagt, att de ska sluta med dumheter 
och börja ta skolan på allvar, att de vill förbättra sig och få en bra framtid. – 
Keyran 

 
Fritidsledare arbetar med vägledning och konsekvenstänk för att ungdomar ska kunna fatta 
bättre beslut i fråga om beteenden och handlingar. Fritidsgårdar har trivselregler som ska följas 
för allas trevnad så fostran sker även där genom att fritidsledarna påpekar för ungdomarna att 
kasta skräp efter sig, att inte ha fötterna på bordet och att de inte ska svära och bråka, det handlar 
om att behandla sina medmänniskor med respekt. Fritidsledare berättar: 
 

Vi arbetar konstant med våra ungdomar att inte använda svordomar på våra 
verksamheter, att de ska ta ner fötterna från bordet och sådana saker. Ja att 
man ska respektera sina medmänniskor. Respekt är något viktigt som bör finnas 
hos alla individer. – Robin 

 
Har det varit en konflikt försöker jag prata med ungdomarna liksom, hur tänkte 
du här, varför blev det så? Och att de ska bli medvetna om konsekvenser av olika 
handlingar och så. – Patrik 

 
Jag tycker absolut att vi gör det, vår verksamhet genomsyras av förhållningssätt 
att man ska bete sig på ett visst sätt, det är inte okej att bete sig hur som helst, 
vi pratar mycket hur man ska bete sig och varför de förväntningarna finns. - 
Ellis 

 
Flera av fritidsledarna har berättat att de försöker vara goda förebilder för ungdomarna genom 
hur de talar, beter sig samt genom att ha sunda värderingar. Fritidsledare uttrycker sig i intervju 
på följande sätt: 
 

Vi bildar och fostrar ungdomarna till goda samhällsmedborgare, det är något 
som vi strävar efter och att vara goda förebilder för ungdomarna som kommer 
till oss. – Patrik 
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Jag försöker att agera som en förebild för ungdomar när de kommer in genom 
att gå fram till dem och hälsa och ta de i hand, ja genom att bemöta de på ett 
bra sätt. – Robin 

 
Jag ser fostran på de här sättet när vi fritidsledare försöker lära våra ungdomar 
att vara artiga. Det är viktigt att komma fram och presentera sig. – Dominiq 

 
 
5.1.3 Inflytande 
 
Fritidsledare upplever att ungdomarna har inflytande över sin fritid på fritidsgården bland annat 
i vilka aktiviteter som görs och över verksamhetens utbud och innemiljö, de kan ta egna initiativ 
och berätta för fritidsledarna hur de vill att deras fritid ska se ut på fritidsgården. Fritidsledarna 
brukar också ta med ungdomarna till kommunfullmäktige på studiebesök där de har möjlighet 
att få sin röst hörd. 
 

Våra ungdomar kan komma och ha ett möte med oss fritidsledare, gällande 
öppettider och annat, ja hur ungdomarna själva vill ha det i verksamheten. Då 
har de efteråt varit uppe i stadshuset uppe vid fullmäktige. Ungdomarnas 
önskemål har då blivit uppfyllt. På de sättet har de också haft inflytande i våra 
verksamheter. – Patrik 

 
Ibland är ungdomarna rastlösa och vill hitta på något, så då kan de komma till 
oss och säga att de vill baka eller spela något, då gör vi det tillsammans. -Alva 

 
Vi har tagit med några ungdomar på studiebesök i Stadshuset, som är 
ungdomsambassadörer hos oss, de som för ungdomarnas talan då har de fått 
prata med kommunfullmäktige och framfört sina åsikter. - Ellis 

 
Alla fritidsledare i studien har belyst att det är viktigt att ungdomar känner att de har ett 
inflytande i verksamheten för att deras fritid ska kännas meningsfull, vidare menar 
fritidsledarna att det är viktigt att fritidsgårdar erbjuder lockande aktiviteter för ungdomar men 
att de även finns utrymme för rekreation. Ungdomar kan utöva inflytande i verksamheten 
genom att komma med idéer och förslag. Det finns en förslagslåda i fritidsgårdarna dit 
ungdomarna kan lägga i lappar med förslag och önskemål. Fritidsledarna försöker infria alla 
önskemål så gott det går, för det krävs det att ungdomarna själva är engagerade och deltar i 
förverkligandet av dessa förslag. 
 

Vi ska förverkliga helt enkelt, vi brukar ju inte säga nej om det inte är helt åt 
skogen, alltså vi försöker alltid göra grejer, vi gör väldigt mycket det är väldigt 
blandat i det vi gör. Så alla bra grejer försöker vi förverkliga. - Ellis 
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Det finns alltid en förslagslåda på fritidsgården dit de kan lägga i sina förslag 
om de inte vill säga det till oss direkt, så på det sättet kan de också ha inflytande. 
- Robin 

 
Det händer att de sätter sig på en soffa för sig själva och vilar. Det är inte alltid 
ungdomen orkar vara med i någon aktivitet, då kan de sitta och ta det lugnt med 
en vän eller en fritidsledare. -Alva 

 
Om det gäller projekt stora eller små, kan de genomföra dessa med hjälp av planeringsmodeller 
som kallas “DO-IT” och “För unga av unga”, dessa modeller hjälper ungdomarna att planera 
och genomföra projektet steg för steg. Fritidsledare har berättat: 
 

Ungdomarna kan komma till oss och säga att, vi vill att det här ska ske, då 
försöker vi få det att hända, är det lite större projekt som kräver lite längre 
planering så tar vi fram “Do it” som är en mall som används utav ungdomarna 
när de ska planera en aktivitet. – Patrik 

 
För att ungdomarna ska känna att de har en meningsfull fritid är det viktigt att låta ungdomarna 
vara med att planera sin tid i verksamheten, tack vare det kan ungdomarna välja att ta sig till 
fritidsgården istället för att hänga ute i centrum eller bostadsområden. Fritidsgårdarna erbjuder 
även “Ungdomsråd” där ungdomar kan komma med synpunkter samt diskutera fram förslag. 
 

Vi på fritidsgården arbetar utifrån demokrati med våra ungdomar, där vi har 
något som heter ungdomsråd, där ungdomarna kommer överens om vilka 
aktiviteter som ska göras, vi tar då hjälp av en förslagslåda som vi har framme 
hela tiden, så ungdomarna kan skicka in sina önskemål. – Gabi 

 
 
5.1.4 Delaktighet 
 
Flertal fritidsledare berättar att fritidsgården är en verksamhet där alla är välkomna det spelar 
ingen roll vilken etnicitet, bakgrund eller sexuell läggning ungdomen har. Fritidsgården är en 
neutral arena som jobbar aktivt med att få ungdomar att samspela med varandra samt att 
respektera varandras olikheter. Fritidsgårdspersonalen arbetar med att få ungdomarna delaktiga 
i fritidsgårdsverksamheten samt dess aktiviteter och grupper. Personalen belyser att lyhördhet 
är någonting som genomsyrar hela verksamheten, ungdomars önskemål och behov noteras och 
målet är att förverkliga dem. Fritidsledare berättar att ungdomarna har möjlighet att bli delaktiga 
i gruppaktiviteter, samtal och i beslutsfattande på fritidsgårdarna. Samtal är det verktyg som 
fritidsledarna använder för att få ungdomarna att känna sig välkomna och delaktiga, personalen 
anser att det är väldigt viktigt att ungdomarna ska känna att det är roligt att vara på fritidsgården. 
Ett mål är att ungdomarna ska vara inne på fritidsgården istället för att vara ute i bostadsområdet 
utan att göra någonting meningsfullt, vilket i vissa fall kan leda till att ungdomar kan hitta på 
aktiviteter som inte är sunda eller lagliga. Fritidsledare uttryckte sig följande: 
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Vi jobbar hårt med att ungdomarna ska känna sig delaktiga i våra verksamheter, 
vi vill att de hellre är inne hos oss på fritidsgården och missköter sig än att de 
är ute och missköter sig någon annanstans om man säger så, för då har vi 
möjlighet att fånga upp dem och få dem med i andra aktiviteter. – Ellis 

 
Vi arbetar konstant med delaktighet med våra ungdomar på fritidsgården, det 
är viktigt att våra ungdomar har en respektfull ton mot varandra, och samtidigt 
ha respekt för varandras olikheter. – Robin 

 

Fritidsledare söker upp ungdomar om de ser att de sitter avsides från de andra, då försöker de 
skapa en dialog med ungdomen för att försöka skapa kontakt. Det handlar mycket om att vara 
lyhörd inför ungdomars behov och önskemål. Flera fritidsledare har uppmärksammat att 
gruppaktiviteter är ett effektivt sätt att få ungdomar delaktiga i fritidsgårdsverksamheten. Det 
finns tjej och - killgrupper, cafégrupper, ungdomsgrupper, demokrati grupper, 
ungdomsambassadörer etcetera, där ungdomar kan delta i samtal och samspel med varandra. I 
dessa grupper kan ungdomarna komma med förslag på aktiviteter, eller prata om ämnen som 
känns väsentliga för dem. Flera fritidsledare har uttryckt sig på följande sätt: 
 

Våra verksamheter är en verksamhet där alla ungdomar är välkomna. Alla 
ungdomar skall ha rätt till att komma och vara delaktiga i våra verksamheter, 
vi är här för våra ungdomar för att främja deras delaktighet i deras fritid och 
samtidigt ge dem en meningsfull fritid. – Patrik 

 
Det är viktigt att involvera ungdomarna i olika grupper som vi har, så som 
exempelvis kill och tjejgrupper, det är viktigt att få ungdomarna att känna att de 
är delaktiga i sin fritid. Det är även i grupperna ungdomarna planerar sina 
aktiviteter och får sin röst hörd gällande ungdomarna själva. – Gabi 

 

Äldre ungdomar på fritidsgården kan ses som förebilder av de som är yngre, därför kan de 
ungdomar som har sunda värderingar och som är skötsamma fungera som resurser i 
verksamheten. Oftast handlar det om att de kan vara ansvariga för gruppverksamheter eller delta 
i läxhjälp men det finns även möjlighet för de äldre ungdomarna att få feriepraktik på 
fritidsgårdarna som ibland har lett till vidare anställning när de blivit myndiga. Fritidsledare 
berättar: 
 

Vi brukar snappa upp de äldre ungdomarna som fungerar som förebilder, att de 
får ansvar för grupper. Sen har vi feriepraktik där de får en lön. – Gabi 

 
Ja vi märker ju vilka äldre ungdomar som har bra påverkan på de yngre, då 
försöker vi få dem involverade i att hålla i grupper och så. – Vanja 
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5.1.5 Bildning 
 
Bildning är ett brett begrepp som är en del av ett livslångt lärande. Det kan vara svårt att sätta 
fingret på vad det exakt är i en större helhet. I dataanalysen framkom det dock flera olika 
exempel på hur fritidsledarna anser att bildning visar sig i deras arbetssätt med ungdomarna. 
Samtliga fritidsledare uttryckte att de strävar efter att bilda och fostra ungdomar till goda 
samhällsmedborgare och i den processen sker olika former av lärande och fostran, de menar att 
de försöker lära och bilda ungdomarna genom att agera som goda exempel och genom olika 
aktiviteter. Intervjupersonerna lyfte fram fostran, utbildning och lärande av olika slag som en 
del i bildningen av ungdomarna, att de fostrar dem i att följa regler och bemöta människor med 
respekt.  
 

Vi försöker satsa på dem dels föregå med gott exempel själva vi försöker göra 
dem till bra samhällsmedborgare, vi pratar ofta om värderingar och försöker 
lära dem vad som är okej och inte okej. -Ellis 

 
Bildning sker oftast i form av samtal och diskussioner om olika samhällsfrågor om demokrati, 
HBTQ, (homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner) frågor, hur arbetsmarknaden ser 
ut, politiska frågor etcetera. Fritidsgårdarna bjuder även in olika föreläsare som ger ungdomarna 
en större bild om samhället och världen, föreläsningarna kan blanda annat handla om rasism, 
diskriminering, miljö, mobbning och politik, det ordnas även “work-shops” där ungdomar har 
möjligheter att prova på olika saker och skapa diskussionsforum.  
 

Ja vi försöker ju bilda dem, vi jobbar mycket med HBTQ och demokratifrågor, 
eller politiska val, vi jobbar mycket med jämställdhet utifrån olika material och 
liksom bilda, ja men att få dem att förstå hur saker och ting funkar, så det är den 
bildningsdelen som vi lägger mest fokus på. – Gabi 

 
Vi bjuder in många föreläsare som berör viktiga ämnen i samhället, det brukar 
vara uppskattat, sen brukar vi diskutera föreläsningarna i våra grupper- Vanja 

 
Fritidsgårdspersonalen använder sig av olika lärande material i deras gruppverksamheter. I 
dessa grupper pratar de om bland annat demokrati och normer. Ett material som används flitigt 
heter “Machofabriken” det är ett material som används för att diskutera olika teman i grupper 
med ungdomarna om normer. Ungdomarna bildas genom att de får lära sig att vara normkritiska 
där de får chansen att utmana och ifrågasätta rådande normer exempelvis: Kvinnligt, manligt, 
sexualitet, klass, etnicitet och så vidare. I vissa gruppverksamheter lär de även ungdomarna hur 
man ska äta och bete sig vi ett fint dukat bord exempelvis, lärande och bildning utformas 
mestadels utifrån ungdomarnas egna önskemål men även från fritidsledarnas håll. Fritidsledare 
berättar: 
 

I “Machofabriken” pratar vi mycket om normer, vad är manlig och kvinnligt, 
vad är makt och hur kan det se ut. Måste man bete sig på ett visst sätt för att 
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man tillhör en viss kön eller etnicitet och varför? Ja vi försöker får dem 
medvetna och ifrågasätta normer och så vidare. – Vanja 

 
Vi har haft en grupp med killar som ville lära sig hur de ska bete sig vid ett fint 
dukat bord, då har vi tillsammans med dem dukat bordet och samtalat om vad 
som är brukligt vid finare tillfällen. – Robin 

 
 
5.1.6 Trygg vuxen 
 
Ett återkommande tema som framkom genom empirin är “trygg vuxen”. Fritidsledarna i vår 
studie upplever att ungdomar ser dem som trygga vuxna personer, vilket innebär att ungdomar 
kan känna att de kan slappna av och ha förtroende för fritidsledarna. En trygg vuxen är enligt 
intervjupersonerna en person som bemöter ungdomarna på deras nivå med respekt och 
vänlighet samt ger stöd och hjälp i många olika avseenden, bland annat genom att vara med i 
möten med skola och andra myndigheter där fritidsledare fungerar som en neutral person som 
hjälper ungdomen att förmedla det som den vill ha sagt. Fritidsledare berättar: 
 

Ungdomen kan känna att det är tryggt att ha med mig i samtal, jag ska ju vara 
opartisk och hjälpa till att förmedla det som ungdomen faktiskt vill förmedla. 
Det kan vara så att de vill ha mig med till kuratorn till exempel, det kan vara en 
tröst för dem att ha med sig någon som de upplever förstår dem. – Alva 

 
Det händer ganska ofta att ungdomar kommer fram till mig och frågar mig hur 
man ska göra olika saker, de vill ha vägledning och råd, sen så kan det ju handla 
om att de bara behöver prata av sig. – Keyran 

 
Fritidsledarna anser även att de fungerar som viktiga vuxna för ungdomarna, att de är ett 
komplement för övriga vuxenkontakter som ungdomarna har i sina liv, de upplever att många 
ungdomar inte har så många vuxenrelationer som inte innehåller krav på något sätt och det 
behovet av vuxenkontakt kan fritidsledare fylla. Fritidsledare uttrycker sig följande: 
 

Det är många ungdomar som träffar vuxna väldigt sällan i sin vardag, alltså 
generellt har jag den uppfattningen att de sällan träffar vuxna som inte har 
direkta krav, till exempel lärare och föräldrar och sådär, så det blir en lite 
annorlunda dialog med oss fritidsledare, de kan öppna sig för oss både utifrån 
positiva och negativa aspekter. – Alva 

 
Fritidsledarna berättar att de arbetar aktivt med att skapa en god relation till ungdomarna genom 
ett gott bemötande och genom att få ungdomarna att känna sig delaktiga i verksamheten. 
Fritidsledarna menar att den goda relationen med ungdomarna är dörren till ett fortsatt gott 
arbete med och för ungdomarna. När ungdomarna får ett förtroende för fritidsledarna så skapas 
det i vissa fall viktiga relationer dem emellan där fritidsledaren blir en viktig person i 
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ungdomens liv som kan stå för stöd och trygghet med hjälp av samtal och aktiviteter. Det som 
också framkom i intervjuerna var att fritidsledarna poängterar att de ser ungdomen som en 
individ, att de ser bakom fasaden och beteenden hos ungdomen och tänker att det finns 
någonting som orsakar olika beteenden hos ungdomar, det jämlika bemötandet med ungdomar 
är plattformen för ömsesidig respekt. Fritidsledare uttryckte sig följande vid intervjutillfället: 
 

Vi ser någonting mer bakom fasaden, det är tufft att vara ungdom idag - Vanja 
 

Jag känner att jag har ett speciellt band med vissa ungdomar på grund av att 
jag har hjälpt dem med vissa saker som andra inte vet om, jag tror att jag är en 
trygghet för vissa ungdomar, jag skulle säga att jag står mina ungdomar väldigt 
nära och respekten finns där. – Dominiq 

 
Samtliga fritidsledare lyfte samtal som det viktigaste redskapet i sitt samspel med ungdomar, 
det är genom samtalen som kontakten skapas vilket leder till en relation mellan ungdomar och 
fritidsledare. Ungdomarna kan prata med fritidsledarna om saker som de kanske inte vill prata 
om med sina föräldrar eller lärare. Samtalen föds vid spontana möten inom verksamheten men 
även i aktiviteter och grupper som till exempel bakning, matlagning, pyssel och andra kreativa 
sysslor. Fritidsledare uttryckte: 
 

Jag tror de flesta av ungdomarna ser mig som en storebror som de kan lita på, 
ja men att de kan berätta saker för mig och de vet att jag förstår dem och kan 
ge dem råd.- Robin 

 
Jag menar sitter jag och pysslar med några det är det ju det bästa sättet att få 
folk att prata, för då sitter man och gör någonting och pratar om liksom allt, 
träffar jag dem på stan efter några år så får man en kram man får ett kvitto på 
att de har trivts med mig och i verksamheten. – Vanja 

 
 
5.2 Analys av resultat 
 
Hur upplever fritidsledare att de arbetar utifrån fostran och bildning? 
I detta kapitel följer vår analys av resultatet där vi kopplar vårt resultat till den teoretiska 
referensramen och tidigare forskning. Våra frågeställningar har blivit besvarade då vårt resultat 
visar att fritidsledare upplever att de bidrar till att fostra och bilda ungdomar till goda 
samhällsmedborgare. Fritidsledarna upplever att de arbetar utifrån fostran och bildning i 
samspel med ungdomarna och de medierar med hjälp av kulturella redskap, samtidigt som de 
själva försöker att agera som goda förebilder. Det framkom även att fritidsledarna fått mycket 
återkoppling från äldre ungdomar som det har gått bra för senare i livet, tack vare fritidsledarnas 
engagemang och vägledning. Våra teman och vår teoretiska referensram har hjälpt oss att ringa 
in de områden som fostran och bildning visar sig i samt vilka verktyg som fritidsledarna 
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använder sig av. Vi fortsätter vår analys med att anknyta våra teman med varandra mer 
detaljerat nedan. 
 
 
5.2.1 Lärande 
 
Säljö (2003) menar att lärande sker i kommunikation och i aktiviteter där erfarenheter från 
samhället har en viktig roll i lärandet. Det centrala i lärande är kommunikation framförallt i det 
deliberativa samtalet där allas röst blir hörda och åsikter prövas mot varandra. 
Fritidsledarna i vår studie berättar att ungdomar får lära sig att diskutera om olika teman där de 
får lära sig att bemöta och pröva andras åsikter samt sina egna. I dessa diskussioner som oftast 
är temabaserade får ungdomar även lära sig att vara normkritiska och att förstå samhället utifrån 
olika synvinklar. Lärandet som är rationellt och föds inifrån kan ses i fritidsledarnas coachande 
och motiverande samtal där de strävar efter att ungdomarna själva ska komma på lösningar och 
idéer, att de är ungdomen själv som lär sig med hjälp av tankeväckande samtal. Lärande sker 
både spontant och planerat i aktiviteter och samtal med ungdomarna. Det planerade lärandet 
kan vara projektplanering som ungdomar får genomföra med stöd av fritidsledare. 
Kiilakoski och Kivijärvi (2015) skriver att lärande på fritidsgård sker i samtal, interaktion och 
i samarbete under ledning av kunniga fritidsledare i en trygg och kontrollerad miljö, vilket även 
vårt resultat påvisar. Resultatet som vi fick indikerar att fritidsgården upplevs som en trygg 
miljö mycket tack vare personalen som arbetar där. Ungdomar integreras i olika slags 
samarbeten och samtal där det deliberativa samtalet ligger i fokus, det vill säga att allas åsikter 
hörs och prövas mot varandra, dessa aspekter möjliggör lärande för ungdomar. 
 
 
5.2.2 Kulturella redskap 
 
Säljö (2010) menar att språket är det viktigaste kulturella redskapet (artefakt) som människor 
använder sig av för att föra fram kunskap och skapa förståelse mellan varandra. Kulturella 
redskap fungerar som en bro mellan oss själva och omgivningen. Vårt resultat visar att 
fritidsledarna använder sig främst av samtal i interaktionen med ungdomarna, språket är det 
viktigaste redskapet som även är inkörsporten för att skapa relationer. Jakobsson (2012) skriver 
att människors tänkande och kommunikation kan föras vidare med hjälp av artefakter som är 
både intellektuella och materiella. Resultatet i vår studie belyser att fritidsledarna 
vidareförmedlar sina kunskaper och coachar ungdomarna till självständigt tänkande och 
beslutsfattande genom samtal. Det används även många olika artefakter i grupper och 
aktiviteter i syfte att skapa meningsfullhet, fostran, bildning och lärande av olika slag. 
Kiilakoski och Kivijärvi (2015) betonar att det är genom samtal och interaktion som lärande 
och fostran kan ske. Samtal hjälper även till att bygga ungdomars självförtroende genom 
uppmuntran och fokus på det som ungdomar är bra på. 
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5.2.3 Fostran 
 
Fostrans huvudsyfte är att bilda individer till självständighet, den som fostrar blir således 
överflödig i den fostrades liv när denne blir vuxen enligt Uljens (2001). Vårt resultat visar att 
fritidsledarna försöker fostra ungdomarna till välanpassade medborgare, att de ska kunna bete 
sig på ett acceptabelt sätt enligt rådande normer i de kontexter som ungdomar kan befinna sig 
i. Fritidsledarna upplever att de fostrar ungdomar till att de ska kunna följa regler och inte ägna 
sig åt kriminella aktiviteter eller att skada andra. Fostran sker främst via samtal, 
tillrättavisningar vid oacceptabelt beteende samt genom att personal agerar som förebilder. I 
resultatet framkom det även att fritidsledare ibland måste påpeka om samma saker flera gånger 
innan ungdomen slutar med ett oönskat beteende men att de ser resultat av sitt ihärdiga arbete 
som ger önskade resultat i ungdomars beteenden. Flera fritidsledare berättade att ungdomar ofta 
berättar att de har slutat med kriminella saker och att de väljer att satsa på skolan mer efter att 
fritidsledarna har prata med dem om dessa saker. För att ungdomarna ska kunna bli de kulturella 
varelser som Uljens även talar om, så försöker fritidsledarna guida och coacha ungdomarna till 
att bli medvetna om konsekvenser samt till att ha förmågan att ta goda beslut som resulterar i 
ett sunt liv. Siaca et al. (2010) skriver att en trygg miljö med engagerade vuxna underlättar 
fostrandet av ungdomar, det är viktigt att ungdomarna känner förtroende för de vuxna som 
arbetar på verksamheten. Scales et al. menar att det är viktigt att även vuxna som är utanför 
familjekretsen är med i fostrandet av ungdomar och att de agerar som förebilder både i språk 
och agerande. Vidare menar Scales et al. att en kombination av vuxenstöd i ungdomars liv kan 
leda till bättre studieresultat och att ungdomar ägnar sig i mindre utsträckning åt kriminella 
aktiviteter och droganvändning. Vårt resultat visar att fritidsledarnas samtal med ungdomarna 
resulterar ibland i att ungdomarna slutar med kriminella aktiviteter och att de satsar mer på sin 
utbildning. 
 
 
5.2.4 Inflytande 
 
I resultatet som vi fick om inflytande framkom det att fritidsledare upplever att ungdomarna har 
ett inflytande över verksamheten på olika sätt, bland annat i vilka aktiviteter som görs, vad det 
ska finnas för material till förfogande och lokalens utformning. Ungdomarna kan berätta sina 
behov och önskemål för personal och kommunfullmäktige som sedan förverkligas i största 
möjliga mån. Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) anser att ungdomar har rätt att få sina 
röster hörda och att ha inflytande i de sammanhang som de är involverade i. Arnér (2009) menar 
att verksamheter bör planeras utifrån ungas önskemål och idéer, att vuxna och barn ska ha ett 
pedagogiskt samarbete för att konstruera en givande verksamhet. I resultatet som vi fick om 
inflytande framgår det att fritidsgårdarna försöker bemöta ungdomars önskemål och att 
involvera dem i demokratiska processer inom verksamheterna, bland annat genom att ha 
“ungdomsråd” och ha förslagslådor. Genom att ungdomar får ha inflytande över sina liv och 
får delta i demokratiska frågor bidrar det till att ungdomar blir kompetenta medborgare. 
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Fredriksson, Geidne och Eriksson (2016) skriver att ungdomar får med sig viktiga verktyg inför 
framtiden i social kompetens samt ledarskap när de får inflytande och förtroendeuppdrag i 
verksamheter. Crean (2012) menar att ungdomar som har stöd av engagerade vuxna utanför 
familjen kan leda till att ungdomars beslutsfattande förbättras. Ungdomar utvecklar då en 
förmåga till att ta bra beslut som gynnar dem, vilket i sin tur leder till att de känner att de har 
ett inflytande över sina liv. 
 
 
5.2.5 Delaktighet 
 
Vårt resultat visar att fritidsgårdarna ger ungdomar möjligheter för att kunna vara delaktiga i 
verksamheten och verktyg för att de ska kunna vara delaktiga i samhället i övrigt. Fritidsledare 
uppmärksammar även de äldre ungdomarna som kan agera som goda förebilder för de yngre, 
genom att de kan få förtroendeuppdrag och olika ansvarsområden vilket får de äldre 
ungdomarna att bli mer delaktiga på ett konkret sätt.  På detta sätt ses de äldre ungdomarna som 
resurser i verksamheten. Melin (2013) anser att ungdomars självkänsla och självförtroende 
stärks genom att de känner sig delaktiga och accepterade i gemenskap med andra. Vidare menar 
Melin att det är en mänsklig rättighet för barn och unga att få vara delaktiga i en accepterande 
miljö som möjliggör olika sorters samspel som lär unga att respektera andras olikheter. Barn 
och ungdomar ska ses som kompetenta individer som kan vara med i beslut som rör de själva. 
Fredriksson, Geidne och Eriksson (2016) skriver att ungdomar känner delaktighet i 
verksamheten genom aktiviteter, samarbete och att de blir involverade i samtal och 
beslutsfattande. Fredriksson et al. menar även att ungdomars sociala färdigheter och 
kompetenser utvecklas genom att de ges ansvar och förtroendeuppdrag. Resultatet som vi fick 
anger att fritidsledare arbetar aktivt med att få alla ungdomar som besöker fritidsgården att 
känna sig delaktiga, bland annat genom att prata med dem och få dem involverade i grupper 
och aktiviteter som anordnas av verksamheten. Fritidsgårdspersonal betonar att alla är 
välkomna till fritidsgårdarna och att ingen ska bli diskriminerad. En av fritidsledarnas viktigaste 
punkt i verksamheten är att jobba med demokratifrågor med ungdomarna, som lär de alla 
människors rättigheter till delaktighet och inflytande.  
 

5.2.6 Bildning 
 
Enligt bildningsbegreppet i vår teoretiska referensram menar Gustavsson (1996) att människors 
personligheter formas utifrån yttre mål och förebilder, samtidigt som det är en process som 
startar inne i människors inre. Det är den inre drivkraften som driver människors utveckling 
framåt utifrån nyfikenhet och en vilja att lära. I vårt resultat framkom det att fritidsledarna 
upplever att de agerar som förebilder för ungdomar och att de spinner vidare på ungdomars 
egna intressen och önskemål i utformandet av fritidsaktiviteter och valet av samtalsteman. 
Fritidsledare fungerar även uppmuntrande och som stöd i ungdomarnas utbildning i det 
avseendet att de engagerar sig i motiverande samtal såväl som de erbjuder läxhjälp och mindre 
utbildningar om demokrati och jämställdhetsfrågor. Fritidsledarna strävar efter att bilda 
ungdomar till goda samhällsmedborgare med hjälp av kulturella redskap. Redskap som 
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fritidsledarna främst använder är samtal via vilket de kan utbilda, lära och fostra ungdomar. 
Dessa aspekter bidrar till att forma ungdomars personligheter. Andra kulturella redskap som 
fritidsledarna medierar med är idrottsredskap, projektmaterial, bak och- matlagnings 
ingredienser. Med dessa samtal och redskap får ungdomar med sig viktiga färdigheter och 
erfarenheter in till vuxenlivet. Siaca et al. (2010) visar att fritidsgården fungerar som en neutral 
arena för ungdomars lärande och utveckling. Med hjälp av trygga vuxna som stöd samlar 
ungdomar på sig viktiga erfarenheter som genererar både individuell och social utveckling hos 
ungdomar. Fritidsledarna i vår studie strävar efter att bilda goda samhällsmedborgare med 
kulturella redskap där det främsta redskapet är språket. Via språket kan fritidsledarna förmedla 
viktiga kunskaper och fostran till ungdomarna samt coacha de i deras egna tankebanor och 
beslutsfattande. 
 
 

5.2.7 Trygg vuxen 
 
Trygg vuxen är ett tema som uppkom i samtliga intervjuer, därför ansåg vi att det var viktigt att 
ta det med i vårt resultat. Genom att ungdomar känner förtroende för fritidsledarna på 
fritidsgården ger det dem möjlighet att skapa goda relationer med dem. Samtliga fritidsledare i 
vår studie uppgav att det första steget de tar i arbetet med ungdomar är att skapa någon slags 
relation till dem som baseras på trygghet och förtroende. När fritidsledarna väl har etablerat en 
god kontakt med ungdomarna upplever de att det blir lättare att arbeta utifrån fostran och 
bildning med dem, eftersom ungdomen då blir mer mottaglig för fritidsledarnas 
vägledning.  Siaca et al. (2010) menar att engagerade vuxna på fritidsgårdarna leder till att 
ungdomar känner sig trygga och får ett förtroende för fritidsledare. När de vuxna stöttar och 
hjälper de unga i till exempel sina studier skapas det en god relation dem emellan. Vårt 
studieresultat visar även att ungdomars tillgång till sunda vuxna förebilder på fritidsgårdarna 
bidrar till ungdomars utveckling både individuellt och socialt. Fritidsledarnas stöd hjälper 
ungdomarna att klara av skolan bättre, hålla sig borta från droger och kriminalitet, utveckla 
social kompetens, få kunskap om samhället och sina rättigheter samt andra viktiga färdigheter 
som behövs i livet. Fritidsledarna i vår studie uttryckte att många ungdomar inte har någon 
vuxen som de kan anförtro sig åt, då kan fritidsledare fylla detta behov hos ungdomar. Capp et 
al. (2016) skriver att det är viktigt för ungas välmående att de finns en kombination av 
engagerade vuxna i ungas liv som kan främja ungdomars utveckling samt bidra till bättre 
utbildningsresultat. Capp et al. menar även att vuxenstöd utanför familjen kan förebygga 
ungdomars kriminella aktiviteter och droganvändning. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion  
 

Vi ansåg att en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer kunde ge svar på studiens 
frågeställningar. Denna metod lämpade sig bäst för att kunna få detaljerade svar och att kunna 
fånga upp fritidsledarnas upplevelser. En kvantitativ metod hade kunnat generera ett 
generaliserbart resultat enligt Byström och Byström (2011) men flera nyanser i svaren hade 
uteblivit, som behövdes i analysen av intervjupersonernas svar angående fostran och bildning. 
Dessa begrepp är väldigt breda som alla människor kan tolka på olika sätt. Med vår metod hade 
vi möjlighet att förklara våra frågor samt hade fritidsledarna möjlighet till att ställa motfrågor 
och utveckla sina svar. Den valda metoden samt vår målgrupp av fritidsledare i olika 
arbetspositioner gav oss värdefull information som verkligen belyste hur fritidsledare faktiskt 
arbetar. Studiens syfte var att ta reda på hur fritidsledare integrerar fostran och bildning i sitt 
arbetssätt, därför avsåg vi att hitta likheter i deras arbetssätt vilket vi gjorde i vår tematiserade 
analys av data. Ovan nämnde vi fördelar med semistrukturerade intervjuer nu tänkte vi ta upp 
det som vi upplevde kunde vara nackdelar. En nackdel var att intervjun kunde dra ut på tiden 
på grund av följdfrågor och att det kunde bli lite svårt att avsluta på ett fint sätt samt att det tog 
lång tid att bearbeta empirin. Vissa av våra frågor var även för lika i karaktären, det hade varit 
bättre om vi hade frågat mer detaljerade frågor om fostran och bildning då hade det blivit lättare 
för oss att hitta dessa element i vår resultatanalys. Enligt Bryman (2011) är det inte brukligt att 
det är två eller flera som intervjuar en person men han poängterar att det kan fungera bra vid 
intervjuer som inte är strukturerade. Det faktum att vi båda närvarade vid intervjutillfällena gav 
oss som undersökare en större möjlighet att fånga upp allt runtomkring i miljön samt hinna 
skriva ner viktiga detaljer under intervjuerna. Den ena av oss tog intervjuarens roll medan den 
andre förde anteckningar. Vi var noga med att tala om de etiska riktlinjerna som vi följer i 
undersökningen och frågade deltagarna om de hade läst dem i vårt missivbrev (bilaga2). Vår 
studie har intern giltighet då empiri överensstämmer med våra teman och teoretiska referensram 
samt att intervjufrågorna besvarade studiens syfte och frågeställningar. Giltigheten baseras även 
på att vi förstod att semistrukturerade intervjuer var lämpligast för att få fram alla de detaljer 
som kunde beskriva hur fritidsledare arbetar med fostran och bildning.  
 
 
6.1.1 Pedagogisk relevans 
 

Den pedagogiska relevansen i vår studie är att den avsåg att studera hur fritidsledare upplever 
att de arbetar utifrån fostran och bildning för att bidra i formandet av ungdomar till goda 
samhällsmedborgare. Fostrans syfte är enligt Uljens (2001) att skapa självständiga individer 
som blir till kulturella varelser. Kulturella varelser kan anpassa sig till rådande normer och kan 
utöva sina demokratiska rättigheter samt skyldigheter. Det räcker inte att människor enbart 
fostras till att bli de till kulturella varelser som kan fungera väl i samhällets normer, de behöver 
även bildas. Gustavsson (1996) menar att bildning handlar om att människor deltar aktivt i 



27 
 

formandet av sina personligheter. Människor bildas genom att ha förebilder, yttre mål men även 
genom en inre strävan att lära sig. 
 
 

7 Slutdiskussion 
 

Fritidsledarna upplever att de arbetar aktivt med att få ungdomar att vara delaktiga och att ha 
inflytande över sin fritid och i verksamheten. I intervjusvaren framkom det att fritidsledarna 
upplever att de använder sig av kulturella redskap i grupper och aktiviteter, för att bidra i 
fostrandet och bildandet av ungdomar. I dessa grupper och aktiviteter bildas även en känsla av 
gemenskap och meningsfullhet. Samtliga fritidsledare ansåg att ett av deras mål är att fostra 
och bilda ungdomar till goda samhällsmedborgare. Det finns mycket som är värt att nämnas om 
fritidsledares engagemang och upplevelser av deras arbete med ungdomar som vi tyvärr inte 
har tid eller utrymme för att lyfta i denna studie. Under empirin kom det fram mycket 
information om hur fritidsledare upplever att de arbetar aktivt med att få ungdomar att få en 
meningsfull fritid och att få dem delaktiga i sina verksamheter. Som en intervjuperson i studien 
uttryckte: Vi vill att de hellre är inne hos oss på fritidsgården och missköter sig än att de är ute 
och missköter sig någon annanstans (Ellis s. 17).  Fritidsledare berättade att de fokuserar att 
arbeta främjande istället för förebyggande med ungdomarna, även om förebyggande arbete 
också förekommer. Det främjande arbetet fokuserar på att arbeta utifrån det som är positivt och 
fungerar bra inom verksamheterna. När verksamheterna koncentrerar sig på att engagera 
ungdomar i givande aktiviteter lyfts fokus från det negativa vilket leder till att behovet för det 
förebyggande arbetet minskar. Det är viktigt att uppmärksamma ungdomars styrkor och försöka 
utveckla dem samt att bemöta dem med respekt. Genom att fritidsledare tror på ungdomen och 
att de finns där för dem kan de påverka ungdomarna att ägna sig åt positiva aktiviteter istället 
för det motsatta. Fritidsledaryrket är lågavlönat och anses inte vara så högt i rang i 
yrkeskategorier vilket både vi som intervjuat och deltagarna i intervjuerna tycker är beklagligt. 
Ibland är en fritidsledare den ende vuxne som ungdomen har att anförtro sig till, någon som 
hejar på dem och uppmuntrar till studier och annat. Fritidsledare som har arbetat länge på 
fritidsgårdar brinner verkligen för sitt arbete, som många av intervjupersonerna uttryckte det. 
Fritidsgårdarna finns till för alla ungdomar och de flesta fritidsledare försöker göra sitt yttersta 
för att ungdomar ska ha en meningsfull fritid hos dem. Fritidsledare berättade att 
verksamheternas mål är detsamma på alla fritidsgårdar men arbetet kan utformas lite olika 
beroende på behoven i det aktuella området och att de är väldigt medvetna om socioekonomiska 
och kulturella företeelser. Fritidsgårdsverksamheterna i vår studie försöker även få ungdomar 
med i olika projekt och satsningar som kan få ungdomarna att öppna ögonen för nya intressen. 
I vissa fall har dessa intressen lett till att ungdomar har valt att utbilda sig i den riktningen. 
Dessa ungdomar är oftast handplockade av personal utifrån behov av olika slag. Behoven kan 
vara att ungdomen inte har ekonomiska möjligheter till att delta i fritidssysselsättningar eller så 
kan ungdomen behöva att någon “ser” hen och tror på dennes förmåga att kunna skapa sig en 
bra framtid. Det som kan ses i samhällsdebatten idag är att skolor upplever att föräldrar 
förväntar sig att skolan ska uppfostra barnen och att ungdomskriminalitet ökar i vissa delar av 
Sverige. BRIS (Barnens rätt i samhället) telefonlinjer är upptagna speciellt på högtider då barn 
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och unga behöver någon vuxen att prata med. Detta indikerar att det finns många barn och unga 
som har ett stort behov av trygga vuxna i sin närhet som kan fungera som vägledare och stöd. 
Fritidsgårdar når inte alla dessa unga men de fyller ett väldigt viktigt behov och komplement 
för många. Fritidsledaryrket är så mycket mer än att skapa meningsfull fritid för ungdomar, då 
deras roll som trygga vuxna innefattar viktiga egenskaper i form av olika stöd för ungdomar. I 
många fall får fritidsledare agera som medlare, vägledare, psykolog och så vidare. 
Verksamheternas strävan efter att ha mer föräldrakontakt och samarbeten med externa aktörer 
kan vara ett sätt att få upp ögonen för fritidsledares arbete. Slutsatsen vi tar och som går i linje 
med tidigare forskning är att ungdomar gynnas av att ha engagerade vuxna i sina liv som kan 
fungera som positiva förebilder och bidra till deras utveckling. 

 
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under studiens gång har flera funderingar växt fram som vi tycker skulle vara intressant att 
forska vidare i. Som ett led i vår studie skulle en enkätundersökning i flera kommuner kunna 
vara lämpligt för att kunna generalisera resultaten på fritidsgårdar i Sverige. Det skulle även 
vara intressant att få ungdomars synvinkel på hur de upplever att fritidsledare får dem mer 
delaktiga och hur de bildar dem med de material som används. En longitudinell studie skulle 
ge mer svar om fritidsledare bidrar till att ungdomar har blivit till goda samhällsmedborgare. 
Det vore intressant att utföra en studie gällande relationen mellan fritidsledare och ungdomars 
föräldrar. Något som även kunde vara intressant är att göra en sociologisk studie gällande 
fritidsledares relation till föräldrar samt hur fritidsledare får föräldrarna att bli mer medvetna 
om fritidsgårdsverksamheten. 
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Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1 

 
INTERVJUGUIDE  
  
Bakgrund  
 1. Berätta lite om dig själv.  
– Yrkestitel -ålder - kön - bakgrund  
  
2. Hur ser ett arbetspass ut för dig som fritidsledare?  
  
  Mål  
3. Vad har ni som fritidsledare för mål med verksamheten?  

• Hur arbetar du för att uppnå målen?  
 

 Fostran/Lärande 
4. Kan du berätta hur relationen mellan dig och ungdomarna på fritidsgården ser ut? 
 
5. Upplever du att ditt arbete leder till en positiv utveckling hos ungdomarna?  

• Inom vilka områden i så fall? 
 
6. Hur arbetar du med ungdomarna utifrån främjande och förebyggande syften? 

• Utgår du utifrån speciella riktlinjer? 
 
7. På vilket sätt anser du som fritidsledare att du arbetar med fostran? 
 
8. Om det uppstår problem med ungdomarna, hur hanterar du konflikterna?  

• Använder du dig av specifika metoder för konfliktlösning?  
 
Delaktighet /Inflytande  
9. Anser du att din roll som fritidsledare har en betydande roll för ungdomarna på 
fritidsgården?  

• Skulle du kunna förklara på vilket sätt?  
 
10. Utifrån er verksamhetsidé så vill ni bland annat att ungdomar ska känna att de har makt 
och inflytande över sina liv. 

• På vilket sätt arbetar du med att det ska uppnås? 
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11. Hur stort inflytande har du som fritidsledare på ungdomarna på fritidsgården?  

•  utifrån bildning och fostran  
 
12. Har ungdomarna inflytande i verksamheten? Om ja, på vilket sätt?  
   
13. På vilket sätt får du som fritidsledare ungdomarna att bli delaktiga i verksamheten?  
 
 14. Hur hanterar du som fritidsledare besvärliga ungdomar?  
 

• Hur får du dessa ungdomar att känna sig mer delaktiga?  
 
Bildning 
15.  På vilket sätt anser du som fritidsledare att bildning visar sig i ert arbete? 
   
16. Skulle du som fritidsledare säga att ni bildar och fostrar ungdomar till goda 
samhällsmedborgare?  
 
 17. Har ni fritidsledare en läroplan som ni följer? 
 
18 Har du någonting övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Missivbrev 
 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter som läser Pedagogik C på Mälardalens högskola i Eskilstuna. C-uppsatsen 
som vi skriver, ämnar generera kunskap om hur fritidsledare integrerar fostrande och bildning 
i sitt arbetssätt med ungdomar. För att vi ska kunna ta del av fritidsledarnas kunskap, så har vi 
valt att använda oss utav intervjuer. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter. Vår förhoppning är 
att kunna belysa fritidsledares roll i ungdomars vardag och utveckling. 
Syftet med denna studie är: Att skapa kunskap om hur fritidsledare arbetar med fostran och 
bildning med ungdomar på fritidsgårdar. 
Enligt forskningsetiska principer vill vi informera er om de etiska riktlinjerna som följer: 
Informationskravet: Innebär att vi informerar er studiens syfte. Samtyckeskravet: 
Undersöknings deltagaren ger sitt samtycke till att delta i studien. Konfidentialitetskravet: 
Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att personuppgifter 
kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga samt kommer inte att publiceras någonstans. 
Nyttjandekravet: Deltagarna informeras om vad studien kommer att användas till. 
I addition till de etiska principerna vill vi betona, att deltagandet i denna studie är helt frivillig 
och att du när som helst kan avbryta intervjun. 
Skulle du ha några frågor eller funderingar kring något, är du varmt välkommen att kontakta 
oss via mail. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tack för din medverkan! 
 
 

Hemen Lezan: HemenLezan@hotmail.com 
Maritza Ochoa: mmaritza.diosa@hotmail.com   
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