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Trygg fritid som präglas av 
utmaningar, att ha kul, 

rekreation, integration och 
solidaritet 

Bemötande och 
Förhållningssätt  

Mål och Metoder

Alla människors lika värde - alla ska ha 
samma rätt till en utvecklande fritid 

oberoende av bakgrund och personliga 
egenskaper.  

Verksamheten oavsett inriktning måste 
vara baserad på en demokratisk 

värdegrund och FN´s deklaration om 
mänskliga rättigheter och 

Barnkonventionen.

Modernt ungdomsarbete  
Hur möta vår tids utmaningar? 



• Ur ett samhällsperspektiv måste ungdomsarbete erbjuda attraktiva öppna 
fritidsverksamheter utan avgifter parallellt med föreningsverksamheter.  

• Grunden för alla verksamheter är att ta tillvara de ungas egen kraft, 
positiva egenskaper och talanger.  

• De ska bygga på att verksamheten ser ungas möjligheter och förmågor att 
fatta egna beslut.



Fritiden en viktig arena för identitetskapande och 
relationer som är en grund för god hälsa och möjlighet till 

delaktighet i samhället. 

Ungdomskulturforskningen visar på: 
•  att unga behöver bearbeta sin IDENTITET. 
•  att de behöver ARENOR såväl fysiska som  
mentala där man kan pröva och utvecklas. 
• att alla behöver hitta något som de är bra på  
och som engagerar dem. 



Modernt ungdomsarbete kräver:
• att man ser unga som fullvärdiga medborgare 

• att man tar deras engagemang, energi och vilja på allvar 

• ger dem resurser i form av ”coachande vägledning” en resurs 
som har i uppdrag att samtala med unga om livets olika frågor, ge 
stöd, vägledning och råd kring problem, möjligheter och 
organisering 



Krav man ska ställa på bra fritidsverksamhet:

• En trygg mötesplats för unga. 

• En plats där drömmar och idéer kan förverkligas. 
 
• En plats där intressen och talanger upptäcks, utövas och utvecklas. 
 
• En plats där bemötande främjar både psykisk och fysisk hälsa. 
 
• En plats där man bli sedd för sina möjligheter. 

• En plats där man ska kunna träffa  nya  och gamla vänner. 



Alltid koppla mål och metoder.

Ständigt reflektor och utvärdera.



Möjliga hinder:

• Dolda motiv. 

• Belönar för att ungdomar inte ska bete sig illa. 

• Bilden av att det är en fritidsservice eller sysselsättande verksamhet.  

• Utbudet av aktiviteter och vad man visar upp. 

• Kravet på att bära upp en massa traditioner och vuxen krav. 



Främjande och förebyggande

Förebyggande:  
* Risk att man signalerar misstro - ett välvillighetsperspektiv. 
* Risk att man utgår från att man har facit på vad som är ” rätt och fel”.

Främjande:  
* Är fritt och frivilligt. 
* Empowermentsperspektiv (egenmakt).



KASAM - Känsla Av SAManhang
hälsofrämjande /salutogent perspektiv

* Begriplighet 
* Hanterbarhet 
* Meningsfullhet Det handlar om en persons 

förmåga att möta utmaningar i 
livet och ställer stora krav på 
verksamheten och ledarna.



Det kräver att man:

Att man synliggör ungdomars idéer, tankar.  
Att man möter de unga var de är, följer dem och litar på dem. 
Att man är tydlig och informativ om verksamheten och organisationens roll. 
Att man har fungerande strukturer och ger trygghet. 
Att verksamhet är förutsägbar och har en viss regelbundenhet. 
Att man arbetar med utgångspunkt från de positiva, att ta tillvara talanger och förmågor 
och att man uppmuntrar och berömmer då menar jag inte överdrivet beröm som till och 
med kan sänka en ungs självkänsla och möjlighet att utmana sig själv. 
Att man förmedlar kunskaper och skapar förutsättningar för nya idéer. 
Att man skapar möjligheter för nya erfarenheter, kontakter och kontaktytor. 
Att man främjar kommunikation och goda relationer mellan ungdomar. 
Att man befrämjar ledarskap på olika nivåer (unga leder unga).  
Att man stimulerar demokrati och inflytande genom tydliga påverkansstrukturer och att 
man visar på hur man kan påverka i samhället. 
Att man låter ungdomar äga projekt och verksamheter, vilket inte betyder inte att 
överger dem eller sitter och väntar på att de ska göra verksamheter. 
Att verksamheten är attraktiv, lärande, inspirerande och kul. 
Att man befrämjar ledarskap på olika nivåer (unga leder unga). 



Det kräver ledare som har/är:

Förmåga att coacha, inspirera och engagera. 

Förmåga att kommunicera. 

Ärliga och förtroendeingivande - personlig men inte privat. 

Positiv och humoristisk. 

Kreativ, intuitiv och ärligt nyfikna. 

Förmåga att delegera och hantera förändringar. 

Förmåga att hantera konflikter.



Delaktighet och demokrati
• Demokratiarbete är långsiktigt och kräver att man bygger upp en 

form och struktur som samtidigt kan förnyas. 
• Viktigt att ramarna för ansvar och makt är tydliga så att alla förstår 

hur de kan påverka och använda sig av de demokratiska vägarna.  
• En eller ett par unga inte är representativa för alla unga och det är 

inte alls säkert att de vet vad andra unga tycker.



Delaktighet är också en viktig grund för att individen skall kunna 
bryta negativa livsmönster och finna nya, mer konstruktiva, sätt 
att hantera tillvaron.  
Samtidigt som man tillsammans med andra förverkligar något 
man planerat och får erfarenhet av att delaktighet är både 
utvecklande, utmanande och kul. 



Genus och normkritik
Normer är oskrivna regler för hur människor förväntas vara, tycka, 
bete sig och se ut. Normer påverkar oss alla och finns överallt.  

Vi anpassar oss till de flesta normer utan att tänka så mycket på det.  

I ungdomsarbetet fokuserar vi på och problematisera de normer som 
skapar och upprätthåller maktstrukturer och som leder till olika stort 
handlingsutrymme för människor och tillgång till våra verksamheter. 

Genus och jämställdhet handlar om de kulturella koder som vi har 
idag om hur killer och tjejer ska vara.



Entreprenörskap, företagsamhet  
och kreativitet

Det är både ett förhållningssätt och en pedagogiska metod som krävs 
för att skapa företagsamma individer. 

Det handlar om att uppmuntra utvecklandet och användandet av 
entreprenöriella egenskaper såsom: kreativitet, ansvarskänsla och 
nyfikenhet och att emellanåt ge kunskap om hur man startar och 
driver företag så att den idén finns även hos dem som inte kommer 
från en familj där de tankarna redan är planterade. 

Rent praktiskt kan de handla om att ”Man får tänka själv, man arbetar 
i processer, tränar sig att organisera, planera, ringa, fixa och boka…” 



Lokaler

Lokalen får inte vara ett hinder utan ska 
vara en resurs.  

Att hålla öppet med några 
förströelseaktiviteter med målet 
förvaringsplats är ju ingen som säger att 
man vill ha, men ställer politiker t ex 
krav på antal öppna timmar och med 
svaga personella resurser är risken rätt 
stora att man får just det.  

Lokaler kan ibland både vara 
konserverande och passiviserande både 
för ungdomar och ledare.



Lokaler

Lokalen får ju heller inte vara styrande för 
vilka verksamheter som erbjuds och 
genomförs.  

Den fysiska utformningen och funktionella 
lokaler är viktigt och ungdomsverksamhet 
ska ingå i idén om ”god offentlig miljö”.  

Undvik att bygga ”borgar” eller att bygg 
”institutioner” verksamheterna måste vara 
öppna mot omvärlden och hänga med i 
tiden.  

Ska vara en arena för språng ut i omvärlden 
istället för ett skydd mot omvärlden.



Internationalisering
Genom olika aktiviteter och utbyten skapa möjligheter för riktiga möten 

mellan unga så att man kan lära av varandra och främja solidaritet. 



• Vi måste få politiker, tjänstemän, lärare, ungdomsledare 
och ungdomar själva att se sig som medspelare i verksamheten ja 
som den outnyttjade potential som samhället de facto inte tar 
vara på. 

• Ungdomar, unga vuxna och vuxna kan tillsammans och i en 
jämställd relation driva verksamhet utifrån tydliga mål och inom 
ramen för ett system, de kan vara inom kommunalverksamhet 
eller föreningsdrift. 

Sammanfattningsvis



“Fritidsverksamhet ska vara som en cirkus där 
man kan skapa innovativa, gemenskaps-
främjande, lärande och spännande aktiviteter 
och verksamheter samtidigt som det mer 
traditionella också får plats.  

Några program blir stors succé andra mindre och 
oansenligare.  

En del deltagare satsar massor andra bidrar lite 
försiktigt med att sälja biljetter eller sockervadd 
eller tar bara del av de som bjuds.  

Men de skapas om och om igen nya program och 
projekt.

Cirkus
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