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Fritids- och 
friskvårdsverksamheter
Vad innebär en meningsfull fritid för dig? Många skulle svara 
att fritiden används till idrottsutövande, att umgås med vänner, 
läsa en bok, arbeta i trädgården eller helt enkelt sitta i soffan 
och titta på tv. Fritid- och friskvårdsverksamheter ger dig kun-
skap om faktorer som påverkar vår fritid och förbereder dig för 
att arbeta inom fritids- och friskvårdssektorn.

PROVLEKTION
Du är nyinflyttad i en kommun och får i uppdrag att ta över ledarskapet för en fot-
bollsklubb (går givetvis att byta ut mot annan idrott). Du har fått en kort överläm-
ning från den tidigare ledaren som bland annat meddelat att det råder gruppering-
ar i laget. Ekonomin i föreningen är också dålig, vilket bland annat har inneburit att 
laget inte kunnat vara med i en inplanerad fotbollscup. Avslutningsvis berättade 
den tidigare ledaren att ett av barnen har en funktionsnedsättning, barnet är dövt.

A) Vilka utmaningar ser du med ditt uppdrag som blivande ledare?
B)  Hur ska du hantera dessa utmaningar? Ge konkreta lösningar och koppla gärna 

mot innehållet i boken. Utgå till exempel ifrån sidorna 30, 39, 49, 121, 130 och 
144.
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Metod: EPA (enskilt, par, alla). Metoden syftar till att eleven först får utgå ifrån sin 
egen kunskap och erfarenhet (enskilt), för att bilda sig en egen uppfattning och för 
att utvärdera sin nuvarande kunskap på området. Eleven får sedan diskutera med 
en annan elev (par), för att få fram alternativa lösningar och vidga kunskapsområ-
det. Avslutningsvis får varje par presentera deras resultat i helklass (alla).

Uppgiften ger möjlighet att arbeta med följande centrala innehåll:

•	 Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av aktiviteter.
•	 	Skapande av tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar inom 

verksamheter.
•	 Yrkesroll och ledarskap.
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Funktionsnedsättning och fritid

Har du någon gång tänkt på hur lätt det var att ta sig till en 
fritidsaktivitet? För många människor kan det vara en stor ut-
maning. Det kan vara snö på marken som gör det svårt att ta 
sig till bussen med rullstol. Att läsa en busstidtabell kan vara 
lika svårt som att lära sig ett nytt språk. Likaså att känna 
igen avstigningsplatsen och att hinna trycka på bussens stopp-
knapp i tid, kan vara en omöjlighet utan hjälpmedel. Att ha en 
funktionsnedsättning behöver inte innebära ett mindre aktivt 
liv, så länge vi tillåter att alla är olika och har olika behov av 
stöd och hjälpmedel för att lyckas i vardagen.

I FN:s konvention om barns rättigheter (artikel 31) står det 
om rätten till fritid. Det är en konvention som nästan alla värl-
dens länder har förbundit sig att följa. Rätten till fritid innebär 
bland annat att få tillgång till vila, lek, rekreation och möjlig-
het till kulturella möten. Detta ska gälla oavsett om du har en 
funktionsnedsättning eller inte. 

Barnkonventionen, artikel 31

1.   Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt 
delta i det kulturella och konstnärliga livet.

2.   Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt 
att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall 
uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter 
för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations och 
fritidsverksamhet. 
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Hur får vi fl er människor att 
delta i organiserad idrott?

Idrottsledare upplever inga större svårigheter med att locka 
deltagare till aktiviteter. Däremot är det en större utmaning 
att få deltagarna att stanna i föreningen en längre period. 
Centrum för idrottsforskning lyfter fram förbättringsåtgärder 
som krävs för att fl er barn och ungdomar ska delta i organise-
rad idrott. På sikt skulle det kunna leda till en förbättrad folk-
hälsa, då fl er väljer att vara aktiva. Följande förbättringsåtgär-
der har lyfts fram:

•  Rekrytera och utbilda fl er och bättre ledare. Bristen på utbil-
dade ledare är stor, speciellt inom tekniska och kunskaps-
krävande idrotter som gymnastik där ledaren har stort an-
svar för säkerheten och att förebygga skador. Driftiga och 
pedagogiska ledare är grunden för att nå resultat. Ofta är 
det föräldrar till barn som idrottar som är ledare i ideella 
föreningar. Det är också vanligt att det är äldre idrottsutö-
vare som kombinerar sin egen träning med att vara tränare 
för yngre idrottsutövare. Omsättningen av idrottsledare blir 
därför stor, vilket är en nackdel med systemet. Genom att ut-
bilda bra ledare skapas större chans till att hålla kvar alla 
som vill idrotta, utifrån sina förutsättningar.

•  Lokaler och material. I många fall konkurrerar förening-
ar med varandra vad gäller tillgången till lokaler. Idrotts-
föreningarna äger sällan en egen hall utan hyr tider, vilket 
gör att föreningarna ofta måste anpassa sig till lediga och 
 obekväma träningstider.

•  Nivåstyrd idrott. Alla idrottsutövare har olika förutsättning-
ar och olika ambitioner med sin träning. För vissa är det ett 
roligt tillfälle att få träffa sina kamrater, för andra hand-
lar det om personlig utveckling och skicklighet i utövandet. 
För att få barn och ungdomar att stanna i idrottsföreningen 
krävs det kunskap om hur alla deltagare ska få utmaningar 
utifrån, önskemål, drivkraft och egen utvecklingsnivå.
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Offentliga sektorn

Den offentliga sektorn består av stat, landsting och kommun. 
För att stärka folkhälsan genom en meningsfull fritid anger 
staten nationella mål. De kulturpolitiska målen betonar att 
kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft 
med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att del-
ta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet 
ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kul-
turpolitiken

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till 
att utveckla sina skapande förmågor

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och ut-
vecklas

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och sam-
verkan

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Statligt stöd till kultur och idrott

Staten fi nansierar olika verksamheter inom kultur och fritid. 
Till exempel får vissa museer och teatrar bidrag för att kunna 
erbjuda subventionerade biljettpriser, vilket gör det möjligt för 
fl er att uppleva dessa evenemang. Det fi nns även stipendier 
som delas ut till enskilda konstnärer inom musik, teater, dans, 
fi lm, bild och form.

Diagrammet och tabellen på nästa sida är resultatet av en 
uppföljning från Statens stöd till idrotten, 2012.

Offentlig sektor
stat
landsting
kommun
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Arbetslag och samarbete

3.2 INNAN DU FORTSÄTTER

 Vilka fördelar fi nns det med att arbeta i grupp?

 Vilka hinder kan uppstå när du arbetar i grupp?

 Du har säkert arbetat i grupp fl era gånger. Vad fungerade bra och vad 
fungerade mindre bra? Motivera ditt svar.

 Vilken roll har du oftast när du samarbetar med andra? Är du den 
som ser vad som behöver göras? Är du den som ser hur saker ska 
genomföras? Eller kanske både och?

Idag är det viktigt att kunna arbeta i grupp. Oavsett yrkes-
val så förekommer det ofta arbetsuppgifter som ska genomför-
as tillsammans med andra på arbetsplatsen. Det gör att ni är 
 beroende av varandra. I en grupp ska allas styrkor lyftas fram 
och tas tillvara på rätt sätt. En effektiv grupp ser olikheterna 
hos individerna i gruppen som styrkor. En fördel med att vara 
fl era som arbetar tillsammans är att fl er förslag och idéer kan 
produceras, vilket ökar chansen för goda resultat.

Några exempel på vad som gör en grupp effektiv:

• God social kompetens, anpassning till andra i gruppen och 
till arbetsuppgifter.

• Lyhördhet genom att lyssna på andra och uppmuntra olika 
åsikter och förslag.

• Alla delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.

• Gruppen kan hantera konfl ikter och helst ha dialog innan 
konfl ikten uppstår.

• Alla är införstådda med det gemensamma målet och vad 
som förväntas av var och en i gruppen.

• Beslut fattas gemensamt av gruppen.

• Drivkraft och vilja är en förutsättning för att lyckas. Samar-
bete går att träna på, däremot är viljan svårare att påverka. 
Därför har ledaren en viktig roll där motivation tillsammans 
med realistiska förväntningar ska skapa vilja.
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Vad utmärker en skicklig ledare?

En viktig faktor för ett bra ledarskap är balansen mellan goda 
relationer och att kunna ställa krav på gruppen. De uppsatta 
målen kommer inte att nås om gruppen inte är delaktig i pro-
cessen. För att gruppen ska prestera krävs motivation. Att ha 
orealistiska mål eller att tvingas göra saker som du själv inte 
vill leder ofta till en låg motivation. Som ledare är det viktigt 
att alla individer känner sig delaktiga och viktiga. Du ska lyfta 
fram deras styrkor. Om någon ber om hjälp ska du inte direkt 
ge den lösning som du tror är bäst. Fråga istället vilka metoder 
som redan har prövats och vilka andra sätt som kan prövas. 
På så sätt ökar känslan av ansvar och individen känner att du 
 litar på hans eller hennes kompetens. 

Att vara ledare är svår uppgift som ställer stora krav på personen. Vad anser du krävs för 

att vara en bra ledare?
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Konfl ikter och klagomål

3.12 INNAN DU FORTSÄTTER

 Varför uppstår det konfl ikter?

 Har du varit med om en konfl ikt någon gång? Hur hanterades 
konfl ikten?

När människor under en längre tid ska samarbeta, kommer 
det förr eller senare att uppstå någon form av konfl ikt. Vad som 
krävs för att en konfl ikt ska uppstå är individuellt. Vissa upp-
lever minsta friktion som en konfl ikt, medan andra tycker om 
åsiktsskillnader och kräver större intressemotsättningar för 
att uppleva en konfl iktsituation. Personer som är inblandade 
i en konfl ikt riktar ofta sin ilska mot någon eller något annat. 
Ilskan har ofta ett samband med rädsla. Rädsla att ha fel, för-
lora något eller någon. För att komma vidare när en konfl ikt 
har uppstått behöver du veta hur du kan hantera den.

Konfl ikttriangeln

I slutet av 1960-talet utformades konfl ikttriangeln av den nor-
ske fredsforskaren Johan Galtung. Konfl ikttriangeln visar tre 
faktorer som påverkar en konfl ikt och har därför fått namnet 
ABC-modellen. Modellen kan ligga som grund vid konfl ikthan-
tering, då de tre hörnen hjälper dig att se objektivt på situatio-
nen och vad som orsakat den. 

konfl ikt

A C

B
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