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Sammanfattning: Denna uppsats tar sin utgångspunkt i intervjuer med fem 
ungdomar som besöker en fritidsgård. Syftet är att få en 
uppfattning om vilka konsekvenser Jürgen Habermas teori om det 
kommunikativa handlandet kan ha för fritidsgårdens verksamhet 
förhållande till fritidsledarens arbete som pedagog.  

Författaren har metodologiskt utgått från de intervjuer som 
analyserats med en meningskonstitutionsanalys. De teoretiska 
perspektiven som presenteras utgår från Jürgen Habermas och det 
kommunikativa handlandet, samt Edmund Husserl och 
fenomenologin. Ett viktigt teoretiskt begrepp som diskuteras är 
begreppet livsvärld som både Husserl och Habermas talar om.  

Resultatet som presenteras i uppsatsen har i diskussionen, först och 
främst, delats in i  punkterna livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen 
och livskunskapen. Resultaten synliggör fritidsgården som en 
livsvärldsarena, där lärande leder fram till vad författaren kallar 
livskunskap. Utifrån de utskrivna intervjuerna kan man framställa 
fritidsledaren som en livsvärldspedagog, som genom att tillämpa ett 
kommunikativt handlande kan skapa ömsesidiga och legitima 
relationer med ungdomarna på fritidsgården. 
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Inledning 
I min kandidatuppsats i pedagogik1 ställde jag mig frågan vad som egentligen var kärnan i en 
fritidsgårdsverksamhet. Jag kom fram till att samtal och diskussioner, enligt de intervjuade 
fritidsledarna, var kärnan i fritidsgårdens verksamhet. Begreppet livsvärldspedagog2 myntades 
vidare i kandidatuppsatsen i pedagogik och fördjupas i denna magisteruppsats.  Utifrån den 
kunskap som kandidatuppsatsen gav, blev jag intresserad av vad ungdomar egentligen hade 
för åsikter om den fritidsgård som var föremål för kandidatuppsatsens undersökning. I denna 
magisteruppsats intervjuar jag fem ungdomar som besöker denna fritidsgård.   

I kandidatuppsatsen problematiserade och kritiserade jag den forskning som idag finns om 
fritidsgårdar; främst ifrågasatte jag bristen på ungdomar som primärt forskningsunderlag. I 
denna uppsats upprepar jag denna kritik, samt utvidgar den något.  

Denna uppsats vill lägga grunden för en förståelse för fritidsgården ur ett ungdomsperspektiv. 
Ni kommer att märka att jag ofta faller in i mer sociologiska diskussioner. Detta vill jag dock 
mena är en nödvändighet för att kunna förstå vilket lärande som uppstår på fritidsgården, samt 
hur en pedagogik för fritidsgården skulle kunna tänkas se ut. Detta beror på att fritidsgården 
är en social arena, där en mängd sociologiska attribut måste förstås av fritidsledaren för att 
denne ska kunna agera pedagog. Sociologin är därmed, enligt mig, det som gör det 
pedagogiska arbetet på en fritidsgård mer förståeligt. Jag vill mena att sociologin ramar in 
och skapar en förståelse för den sociala miljö vari pedagogiskt arbete ska bedrivas3.  

Fritidsgården är idag knappt representerad inom forskning och inom pedagogiken finns ett 
ytterst fåtal publicerade verk. Jag vill mena att fortsatt forskning om fritidsgården är ett måste 
för att stärka dess status som en viktig arena för socialisation och lärande. Framförallt i 
diskussioner om det sen- eller postmoderna samhället är socialisation och lärande begrepp 
som blir både kontingenta och svårbegripliga. Dessa är dock teorier och de är användbara, 
men de får inte utgöra hela grunden för antaganden om hur exempelvis ungdomar på en 
fritidsgård i Lund uppfattar den fritidsgård de besöker och den värld de förstår sig leva i. 
Ungdomarna måste själva få uttala sig om sin verklighet, som jag vill mena är bunden till den 
specifika kontext var i fritidsgården är belägen. I denna uppsats har intervjuer genomförts på 
en fritidsgård i Lund. Denna fritidsgård kan inte likställas med fritidsgårdar i Dalby, Kiruna 
eller Rosengård i Malmö. Olika faktorer präglar de ungdomar som besöker fritidsgårdar och 
de behov ungdomarna har av sin fritidsgård borde styra över verksamhetens utformning.  

Jag vill också här inledningsvis passa på att tacka de fem ungdomar som ställde upp på att bli 
intervjuade och därmed möjliggjorde denna uppsats. Tack! 

 

                                                
1 Sandberg, Fredrik (2005): ”Det pratas mycket det är det stora forumet.” En meningskonstitutionsanalys av fyra 
fritidsledares svar i en intervjukontext 
2 Se avsnittet livsvärldspedagog.  
3 Min kursivering 
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Disposition 
Inledningsvis presenterar jag forskning om fritidsgården som tidigare gjorts. Sedermera ges 
en beskrivning av det moderna och senmoderna samhället, då dessa begrepp aktualiseras i 
förhållande till tidigare forskning om främst ungdomar. Inledningskapitlet avslutas med syfte 
och frågeställningar. 

Nästföljande kapitel syftar till att presentera uppsatsens teoribildning. Inledningsvis ges en 
beskrivning av fenomenologin, där Edmund Husserl tillägnas ett avsnitt. På detta följer en 
mycket kort introduktion till Frankfurtskolan och den samhällskritiska teorin. Efter denna 
introduktion följer en sammanfattning av Jürgen Habermas, som räknas till den andra 
generationen inom den samhällskritiska teorin. Det görs också en legitimering av Habermas 
och Husserl som pedagoger, genom en koppling till olika pedagogiska tankar. Då livsvärlden 
är ett viktigt begrepp för denna uppsats, ägnas vidare en fördjupning av detta begrepp i nästa 
del. Då jag sedan tidigare myntat begreppet livsvärldspedagog, ges det en förklaring till 
begreppet. Avslutningsvis kritiseras den teori som framlagts.  

Kapitlet som följer har som syfte att synliggöra den metod som använts i uppsatsen. Först ges 
en beskrivning av urvalsplats och intervjuer. Sedan fokuserar jag på 
meningskonstitutionsanalysen, som jag använt för att analysera de utskrivna intervjuerna. 
Detta kapitel avslutas med tankar om hur kunskapen i denna uppsats kan ses som trovärdig 
och vilka faktorer som i denna uppsats ses som viktig ifråga om validitet. 

I nästa kapitel redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts. Kapitlet är uppdelat i två 
delar, där först en beskrivning av den sociala miljö som existerar på fritidsgården fördjupas i 
en mer sociologisk redovisning. På detta följer en pedagogisk analys, som främst söker en 
förståelse för hur lärande på fritidsgården kan se ut utifrån intervjupersonernas beskrivningar, 
samt vilken kunskap detta lärande ger upphov till.  

I det avslutande kapitlet följer en diskussion, där först tidigare forskning problematiseras. 
Vidare diskuteras sedan intervjupersonernas svar i förhållande till teorin. Först ge en kort 
diskussion om aktiviteter på fritidsgården, såsom exempelvis musik. Vidare följer en 
diskussion omkring tre teman; livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen och livskunskapen. 
Uppsatsen avslutas med en avslutande sammanfattning där syfte och frågeställningar tas upp. 
Ett par ord om framtiden ges också.  

Tidigare forskning 
Forskning rörande fritidsgården är i dagsläget oansenlig och inom ämnet pedagogik finns 
väldigt lite forskning om fritidsgårdar. Jag kommer dock under denna del att redogöra för vad 
som finns att läsa, även om jag därmed fått söka mig till andra discipliner såsom sociologi. 
Jag ger en kort överblick över mer nutida litteratur, som i denna uppsats aktualiseras.  

Sociologen Anita Kihlström & Hans Edvard Roos har diskuterat fritidsledarens uppdrag i det 
senmoderna samhället. De menar sig identifiera en mängd problem som samhället ställs eller 
kommer att ställas inför, utifrån en senmodern4 teoribildning. Deras underlag består av 
intervjuer med fritidsledare, men de bygger också sina tankar på tidigare forskning om 

                                                
4 Se avsnittet det moderna och senmoderna samhället. 
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framförallt ungdomar. Det finns hos Kihlström och Roos exempelvis en strävan att förstå och 
utveckla fritidsledarens kommunikativa kompetens.  

Kultursociologen Mats Trondman är mest känd för sin ungdomsforskning, men har bidragit 
med texter om fritidsgården. I Det är något särskilt med jobbet - den sociala underordningens 
logik. Ett kultursociologiskt ode till en fritidsledare5 beskriver Mats Trondman just det som 
framkom i titeln; den sociala underordningens logik. Trondman menar att, då fritidsledare ofta 
har arbetarklassbakgrund, samt att även de ungdomar som besöker fritidsgården kommer från 
arbetarklassen, skapar de en bra relation. Det uppstår en ömsesidighet mellan dessa parter som 
bland annat involverar en gemensam misstro mot skolan. Trondman har såsom åsikt att denna 
starka gemenskap samtidigt skapar en social underordningslogik, där ungdomarna väljer bort 
högre studier för att istället sälla sig till en arbetarklassgemenskap. Därmed menar Trondman 
att dessa ungdomar inte alltid får chansen att informeras om andra vägar i livet, exempelvis 
information om att studera på universitet. Trondmans artikel är, som han själv nämner, 
teoretiskt tillspetsad, då väldigt lite material ligger som grund för diskussionen. 

Forskaren i socialt arbete Ove Sernhede är en av få som rent konkret nämner pedagogik i 
förhållande till fritidsgårdar. Sernhede talar om en socialpedagogik som inrymmer tankar som 
har sin grund i kritisk teori och mer frigörande emancipatorisk pedagogik. Sernhede menar att 
man i det senmoderna samhället ska bedriva en kritisk frigörande socialpedagogik, genom att 
med de unga skapa en insikt om samhällets hämmande krafter6. Sernhede tar sin utgångspunkt 
i ett alltmer kontingent samhälle, där ungdomars hopp och drömmar påverkas av de bilder 
som frammanas i det senmoderna samhället. Därmed menar Sernhede att socialpedagogiken 
måste utvecklas mot en förståelse för ungdomars kulturella uttryck i en senmodern tid. Till 
följd därav måste pedagoger som jobbar med ungdomar, ha en förståelse för de samhälleliga 
villkor som ungdomar lever i7. Sernhede beskriver hur arbete på fritidsgårdar skulle kunna se 
ut, utifrån en mer generell bild av samhället.  

Thorsten Laxviks bok Bärande relationer8 innebär en ansats från Laxviks sida att alstra en 
normativ förståelse för fritidsledarens arbete på fritidsgårdar. Min tro är att fritidsgårdar 
skiljer sig åt beroende på var de befinner sig i tid och rum. Därmed vill jag påstå att arbete på 
fritidsgårdar måste utvecklas i förhållande till de specifika behov ungdomarna på fritidsgården 
har. Laxvik menar sig dock ha funnit en faktor som går att generalisera och som kan ligga 
som grund för arbete på alla fritidsgårdar; detta refererar Laxvik till som den bärande 
relationen.  

Ungdomsstyrelsen menar att fritidgårdar inte ägnar sig åt en lika ensidig verksamhet idag. 
Istället är det nu meningen att fritidsledaren ska kunna se kompetensen hos ungdomarna och 
sedan bemöta dessa utifrån ett professionellt och vuxet förhållningssätt9. Exempelvis menar 
ungdomsstyrelsen att ungdomar ska driva projekt, där fritidsledaren finns med som stöd; detta 

                                                
5 Trondman, Mats (2000): ”Det är något särskilt med jobbet”. Den solidariska underordningens logik. Ett 
kultursociologiskt ode till en fritidsledare. 
6 Sernhede, Ove (1995): Modernitet, adolescens och kulturella uttryck. S.129 
7 Ibid. S.148 
8 Laxvik, Thorsten. (2001): Bärande relationer 
9 Ungdomsstyrelsen (2005): S.11 
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ska skapa autonoma ungdomar10. Ungdomsstyrelsen väljer i sin senaste rapport att vända sig 
till fritidsledare, företrädare för folkhögskolor och fritidschefer runt om i landet, för att skapa 
empirisk grund11. 

Det moderna och senmoderna samhället 
”När ödegårdarna befolkas av neurotiska akademiker – som leker lantarbetare till musiken av pink floyd – 
drabbar oss den patetiska bilden av oss själva; vanställda av historia, halvgamla och oförsonligt främmande för 
varje äkta samarbete och sammanhållning. Desperat fastklamrade vid sannskyldiga halmstrån.”12 

Jacques Werups dikt tycker jag beskriver det moderna13 samhällets paradoxala tillvaro. 
Människan som söker efter sammanhållning och tradition, men samtidigt lyssnar till det 
moderna samhällets framfart: morötter och elgitarrer; det förflutna och framtiden. Det finns 
ett sökande efter det äkta, det icke fabricerade i det förgångna, där det fanns en 
sammanhållning och trygghet, som nu ersätts alltmer av narcissistiska tendenser. Samtidigt 
finns det något i det nya som gör att det gamla inte går att återskapa och i detta ligger också 
det exotiska i kontingensen och framåtskridandet.  

Hanna Arendt beskriver i essäsamlingen Mellan det förflutna och framtiden14 det moderna 
samhällets paradoxala verkan. Paradoxen ligger i hur människan blir fastklämd mellan 
framtiden och det förflutna. I det förflutna finns traditionerna och i framtiden ligger 
utvecklingen och framåtskridandet som raserar människans bilder av exempelvis tradition, 
religion och arbete. Under den moderna epoken har exempelvis industrialiseringen, 
sekulariseringen och medialiseringen starkt förändrat individens bilder av sig själva och sin 
omgivning. I Werups dikt finns en strävan efter att inte vilja släppa taget om det förflutna, fast 
förändringen redan gjort det omöjligt att återvända.  

Hanna Arendt beskriver det moderna samhället som att människan vill släppa greppet och låta 
det förflutna och framtiden mötas; bara ställa sig bredvid för att se det eklektiska resultatet av 
sammandrabbningen15. Från denna moderna samhällets dynamik utbreder sig sedan det 
senmoderna, där det moderna samhällets attribut förstärks än mer.  

I diskussionen om ungdomar aktualiseras ofta teorier som bygger på att samhället befinner sig 
i ett senmodernt tillstånd. Ett annat perspektiv är det postmoderna, som inte fokuseras i denna 

                                                
10 I kandidatuppsatsen i pedagogik, Sandberg, Fredrik (2005), ställde jag mig bland annat frågan om huruvida en 
strävan efter att skapa autonoma ungdomar kan leda till splittringar inom fritidsgårdens verksamhet. Vad händer 
med de ungdomar som inte lever upp till kravet på autonomitet? Utifrån min egen erfarenhet av arbete som 
fritidsledare, kan man se en trend av vilka ungdomar som lockas till olika projekt; jag ser en koppling till social 
bakgrund, som jag i framtiden skulle vilja utreda mer utförligt.  
11Ungdomsstyrelsen (2005): Professionella ungdomsledare – kompetensbehov och utbildningssituation; 
Ungdomsstyrelsen (1998): Klicket  
12 Werup, Jacques. (2001): Dikterna från Österlen S.37 
13 Det beskriver också på ett bra sätt delar av det senmoderna samhället. Narcissismen är exempelvis tydligt 
förankrat i ett senmodernt samhälle.  
14 Arendt, Hanna (2004): Mellan det förflutna och framtiden 
15 Det är detta som skiljer det senmoderna från det postmoderna; man kan inte gå vidare till ett ”efter” det 
moderna förrän det moderna avslutas.  Samtidigt kan det postmoderna inte leva utan det moderna. Det 
postmoderna parasiterar på det moderna genom ifrågasättandet av dess rationalitet. Därmed kan man fråga sig 
om ett ”postmodernt samhälle” är möjligt i realiteten.     
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uppsats. Mellan dessa förmenanden har dock intellektuella debatterat. Denna debatt kan sägas 
ha sin början under slutet av 1980-talet när Jürgen Habermas gick i polemik mot det 
postmoderna tänkandet och menade att det moderna snarare var inne i ett senmodernt 
tillstånd; det moderna var, bättre uttryckt enligt Habermas, ett oavslutat projekt.  

I det senmoderna samhället har förändringarna under den moderna epoken eskalerat, 
samtidigt som framväxten av ett alltmer teknifierat samhälle sett dagen. Enligt exempelvis 
Thomas Ziehe är det senmoderna samhället en påträngande verklighet, där mediers budskap 
äter sig in i framförallt ungdomars sinne16. I denna verklighet styr bilder individens 
uppfattning av sig själva; bilder i tv, reklam, tidningar och internet vill forma och styra 
individens identitet. Ziehe myntar i förhållande till det senmoderna, begreppet kulturell 
friställning. Ziehe menar att det finns två sammanhängande utvecklingstendenser som 
gemensamt skakar om individen, samt griper tag djupt i människans kulturella verklighet. Å 
ena sidan innebär detta, enligt Ziehe, en teknokratisering av livsområden, men också en 
nedbrytning av traditioner17. Teknokratiseringen av livsområdena innebär främst att samhället 
styrs politiskt av individer utbildade inom ekonomi och teknik, vilket leder till en 
avhumanisering genom ett instrumentellt förnuft18. Sekulariseringen, arbetsmoralens 
minskade betydelse och generationsrollernas upplösning avtraditionaliseras och då dessa 
traditioner friställs eller nedbryts, söker individen istället sin identitet i ett alltmer 
fragmentiserat och kontingent offentligt rum. Johan Fornäs menar att detta scenario 
framförallt påverkar ungdomar, då de är i en utvecklande fas. Deras väg mot en stabil 
personlighet blir därmed svår och ambivalent i ett senmodernt samhälle19.  

Jag väljer att presentera diskussionen om det moderna och framförallt det senmoderna 
samhället i denna uppsats, då det starkt har präglat forskning som rör ungdomar och 
fritidsgårdar. Samtidigt menar jag att forskning omkring fritidsgårdar måste börja i den 
konkreta verkligheten, där ungdomar och fritidsledare befinner sig. Utifrån det 
fenomenologiska20 perspektivet, som denna uppsats intar, måste forskningen förläggas till 
individens livsvärld21. Därmed blir teorier om det senmoderna samhället inte aktuella förrän 
en undersökning av en specifik kontext gjorts i förhållande till de subjekt som rör sig i 
denna22. Utifrån denna verklighet kan sedan forskningen vidgas och även inbegripa större 
samhälleliga och sociologiska påverkansprocesser; inbegripet exempelvis diskussionen om 
det senmoderna samhällets påverkan på ungdomar som besöker fritidsgårdar eller 
fritidsledarens arbetssituation.  

                                                
16 Ziehe, Thomas (1990): Kulturanalyser - ungdom, utbildning, modernitet 
17 Ziehe, Thomas (2003): Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser. S.15 
18 Se också avsnittet om Jürgen Habermas och det kommunikativa handlandet. 
19 Fornäs, Johan (1993): Speglingar.  S.161  
20 För en beskrivning av begreppet fenomenologi se avsnittet fenomenologi. 
21 Se avsnittet livsvärld för en förklaring av begreppet.  
22 Roger Sages diskuterar exempelvis om forskning och individens livsvärld i Sages,  Roger (2003):Truth as 
unveiling. 
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Syfte och Frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenser ett kommunikativt handlande kan 
ha för fritidsgårdens verksamhet i förhållande till fritidsledarens arbete som pedagog. 

 

Huvudfrågeställning:  

• Hur uppfattar ungdomar sin fritidsgård, fritidsledarna och andra ungdomar som 
besöker denna fritidsgård, med fokus på det lärande som uppstår? 

Underfrågor:  

• Vilken uppfattning har ungdomarna om fritidsgården och fritidsledarna? 

• Vilka meningar och betydelser har fritidsgården för de intervjuade ungdomarna? 

• Vad händer i mötet mellan fritidsledare och ungdomar på fritidsgården? 

• Vad händer i mötet mellan ungdomar på fritidsgården? 

• Vad uppstår det för lärande på fritidsgården? 

Fenomenologi, kritisk samhällsteori och 
livsvärldspedagogen 
Detta kapitel har som syfte att presentera teorier med utgångspunkt i fenomenologi och 
samhällskritisk teori. Strävan är att vissa på hur de introducerade teorierna är användbara i 
förhållande till den fritidsgårdskontext jag har undersökt. Den samhällskritiska teorin är 
kopplad till begreppet livsvärldspedagog, som senare i detta kapitel diskuteras. 
Fenomenologin är i denna uppsats främst sammanbunden med analysmetoden 
meningskonstitutionsanalys, som är verktyget för analys av de utskrivna intervjuerna.  

Livsvärldspedagogen framträdde i de intervjuade fritidsledarnas svar i kandidatuppsatsen och 
jag fann att Jürgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet var applicerbart på de 
svar som fritidsledarna gav. Det kommunikativa handlandet lägger den teoretiska grunden för 
begreppet livsvärldspedagog. Samtidigt är den empiriska verkligheten den avgörande faktorn 
för en legitimering av livsvärldspedagogen; resonemangen kommer därmed att följas upp, 
som jag innan nämnt, i diskussionen och där sammanbindas med resultaten från intervjuerna. 

Fenomenologi 
Franz Brentanos (1838-1917) filosofi diskuteras ofta i förhållande till fenomenologins 
ursprung. Brentano införde exempelvis begreppet intentionalitet23, som kan sägas vara 
fundamentalt för det fenomenologiska tänkandet24. Brentano inriktade sig främst på studiet av 

                                                
23 För en förklaring se avsnittet Intentionalitet och riktadhet.  
24 I inledningen till Husserl, Edmund (1995): Fenomenologins idé  
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psykiska fenomen. I studiet av psykiska fenomenen fanns en tanke om att psykiska fenomen 
alltid var riktade mot något av medvetandet oberoende25.  

Fenomenologin fick ett stort genombrott inom samhällsvetenskaperna, främst på grund av 
Edmund Husserls26 adept Alfred Schutz. Schutz utvandrade till USA 1939 och ägnade sig där 
åt forskning och undervisning27. Under denna tid i USA utvecklade Schutz Husserls tankar till 
en sociologisk teori om medvetandets och kunskapens ursprung. Genom Schutz arbete fick 
Husserl ett stort genombrott inom samhällsvetenskaperna och i USA togs den upp av främst 
pragmatiker som Charles S. Pierce28.     

Senare fenomenologer som kan ses som påverkade av fenomenologin är sociologer som 
Thomas Luckmann och Peter Berger som fortsatte arbetet att utveckla de tankar som Husserl 
och senare Schutz lade grunden för. Existentialisten Jean-Paul Sartre och Martin Heidegger 
vände sig också till Husserl i utvecklandet av existensfilosofin. 

Edmund Husserl och den moderna fenomenologin 
Edmund Husserl (1859-1938) som aktualiseras i denna uppsats, utbildade sig först till 
matematiker, men övergav senare denna disciplin för att ägna sig åt filosofiska studier. 
Husserl ses som grundaren till den moderna fenomenologin.  

Husserl var starkt kritisk till framväxten av exempelvis den logiska positivismen och menade 
att denna matematiska positivism inte kunde tjäna syftet av att vara en sann filosofi29.  Istället 
riktade Husserl in sig på människans medvetande och dess subjekt. Husserl menade att 
filosofin måste vara inriktad på den värld man lever i och inte bli en privatsak. Därmed tog 
Husserl ett steg bort från andra filosofers åsikter och vände istället blicken åt sakerna i sig30.  

Husserl inspirerades exempelvis av René Descartes och ägnade en hel bok att meditera över 
dennes filosofi31. Husserl lånar begreppet epoché från Descartes och utvecklar det vidare till 
den fenomenologiska reduktionen32. Kort handlar epochén eller reduktionen om att sätta 
”verkligheten inom parentes” 33. Husserl menade att den objektiva verkligheten skulle sättas 
inom parentes, för att istället ge företräde för hur subjektet konstituerade mening.    

Husserl menade vidare att det fanns svårigheter i den fenomenologiska analysen, beroende på 
att man som individ var tvungen att anta en onaturlig inriktning i hur man såg på världen34. 

                                                
25 Ibid.  
26 För en närmre presentation av Edmund Husserl se nästa avsnitt. 
27 Wiklund-bäck, Margareta (2000): Fenomenologi: livsvärld och vardagskunskap. S.77 
28 Ibid. S.72 
29 I inledningen till Husserl, Edmund (1970): The crisis of the European sciences and transcendental 
phenomenology av David Carr S. xxvi 
30 Ibid. S. xxx 
31 Se, Husserl, Edmund. (1992): Cartesianska meditationer. En inledning till fenomenologin 
32 För en vidare beskrivning se avsnittet meningskonstitutionsanalys. 
33 Epoché (εποχη). Begreppet har sitt ursprung i uttrycket ”återhållande av omdömet” som de antika 
skeptikerna myntade. För Husserl betyder det främst att ”sätta verkligheten inom parentes”. 
34 Husserl, Edmund. (2000): Logiska undersökningar S.26 
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Husserl menade att det var godtroget att se föremåls sammanflätning genom att dra 
presumtiva slutsatser. Husserl menade istället att man skulle begrunda och göra både akter, 
dess innehåll och dess objekt till föremål.35 Husserl talar här om att man måste gå in i den 
transcendentala inställningen och därmed bortse från den naturliga inställningen till 
verkligheten.  

I sitt sista och oavslutade verk The crisis of the european sciences and transcendental 
phenomenology inriktade sig Husserl delvis på begreppet livsvärld. Livsvärlden var för 
Husserl den konkreta erfarbara verkligheten som människan levde i. Detta satte Husserl som 
utgångspunkt för var kunskap stod att finna. Livsvärlden blev för Husserl all kunskaps 
förutsättning. I denna uppsats är livsvärlden en viktig beståndsdel och kommer därmed att 
fördjupas i det kommande avsnittet livsvärlden. Diskussionen om Husserl och fenomenologin 
fördjupas dessutom i avsnittet Meningskonstitutionsanalys som metod i avsnittet 
Meningskonstitutionsanalys36.    

Kritisk samhällsteori  
Den kritiska samhällsteorin utvecklades i Frankfurt och tog sin början på 1920-talet37. De 
ursprungliga kritiska teoretikerna var främst inspirerade av Karl Marx och Sigmund Freud. 
Deras teorier sammanbands och utgjorde grunden för en kritisk teori. De mer kända namnen 
från den första generationen av Frankfurtskolan är Theodor W Adorno, Max Horkheimer, 
Herbert Marcuse, Walter Benjamin och Erich Fromm. I deras arbeten kan man främst läsa ut 
en kritik mot det byråkratiska samhälle som växte fram efter andra världskrigets slut. Adorno 
riktade också en kraftig kritik mot kommersialiseringen av samhället, där konstens personliga 
uttryck ersattes av ytlig konsumtionsunderhållning.  

Jürgen Habermas och det kommunikativa handlandet 
Sociologen och filosofen Jürgen Habermas (f.1929-) brukar ses som företrädare för den andra 
generationen inom den kritiska samhällsteorin.  

Habermas var under en lång tid sedd som en av de ledande neo-marxisterna, men utvecklade 
sina tankar med inspiration från många teoretiska håll38. Habermas bygger sina teorier på 
tankar som har sitt ursprung i en mängd olika vetenskapliga discipliner, såsom psykoanalys, 
moralfilosofi, sociologi, lingvistik och filosofi. Då Habermas tar sin utgångspunkt i så många 
olika discipliner är det svårt att, utifrån min uppnådda kunskap, bedöma fullständigt hur hans 
teori om det kommunikativa handlandet växt fram. Jag har istället främst försökt förstå och 
tolka det kommunikativa handlandet utifrån en pedagogisk synvinkel; samt försökt förstå och 
begripa vilka konsekvenser det kommunikativa handlandet kan ha för fritidsgården och det 
myntade begreppet livsvärldspedagog. Först görs en beskrivning av Habermas tankar om 

                                                
35 Ibid. 
36 Mina kursiveringar. 
37 I introduktionen till Habermas, Jürgen (1984) Den rationella övertygelsen - En antologi om legitimitet, kris 
och politik 
38 Ritzer, George (2000): Sociological theory. S.580-581 
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system och livsvärld. Efter detta sker en mer djupgående diskussion om det kommunikativa 
handlandet. 

Enligt Habermas har samhället i en senmodern tid blivit mer teknokratiserat och har alltmer 
börjat styras av ett instrumentellt förnuft, som Habermas liknar vid ett system. 
Politiskt/administrativa enheter, den ekonomiska marknaden, men också 
konsumtionssamhället är system där det inte finns utrymme för språklig- eller social 
integration; målet för systemet är att ackumulera makt och pengar. Detta system har i sin tur 
växt fram ur det som Habermas kallar livsvärlden39. Livsvärlden är för Habermas den horisont 
som ligger som bakgrund för det kommunikativa handlandet. System och livsvärld är 
beteckningen på två former av samhällelig integration, där livsvärldsintegration innebär att 
människan är delaktig i samhällets reproduktion. Vid systemintegration lämnas individens 
subjekt därhän och samhället reproduceras genom ett instrumentellt förnuft.  

Grundantagandet som Habermas lyfter fram, ifråga om att handla kommunikativt, är att det 
finns något i språket som är universellt. Habermas talar till följd därav, om något som han 
kallar för universalpragmatiken40. Habermas menar att man genom universalpragmatiken kan 
urskilja och rekonstruera universella förutsättningar för ömsesidig förståelse41. Habermas 
betonar vikten av språket som primärfokus, därmed bortser han från kroppsliga och icke 
verbala handlingar42. Habermas tar sin utgångspunkt i Karl-Otto Apels43 språkteori. 
Diskussionen bottnar i att vi som individer är underställda ett tvång, så fort vi förstår, utför 
eller besvarar en talhandling44. Under eller efter denna talhandling kan vi inse att vi 
ovillkorligen accepterat fastställda antaganden, vilka Habermas menar att Apel beskriver som, 
”. . .normativa möjlighetsbetingelser för inbördes förståelse”45. Habermas menar vidare att 
man som individ för att kunna handla kommunikativt, samt delta i en förståelseprocess, inte 
kan undgå att resa följande universella anspråk: 

”– Att uttrycka sig förståeligt 

– Att ge (lyssnaren) något att förstå, 

– att därvid göra sig förstådd 

– och att uppnå en inbördes förståelse”46 

Att handla kommunikativt menar Habermas är att uttrycka sig förståeligt, så att den som 
lyssnar, integreras med den som denna talar till. Annars kan inte lyssnare och talare förstå 
varandra. Det som talaren lyfter i sin talhandling måste också vara sant, så att den som lyssnar 
kan dela den kunskap eller vetande som talaren tillkännager. Dessutom måste denna kunskap 
uttryckas på ett uppriktigt sätt, så att den som lyssnar kan lita och tro på talarens vetande. 
Slutligen måste också yttrandet vara riktigt, ifråga om förekommande normer och 

                                                
39 Diskussionen om livsvärlden fördjupas i avsnittet livsvärlden 
40 Min kursivering 
41 Habermas, Jürgen (1996): Kommunikativt handlande. Texter om språk rationalitet och samhälle. S.143 
42 Se också avsnittet livsvärlden.  
43 Se exempelvis Apel, Karl-Otto (1976): Sprachpragmatik und philosophie  
44 Habermas, Jürgen (1996): S.144. 
45 Ibid. 
46 Ibid.  
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värderingar; detta leder till att talare och lyssnare dessutom kan vara överens om yttrandet i 
förhållande till en erkänd normativ bakgrund.  

På samma gång är det i Habermas teori tal om en ideal samtalssituation, vilken kräver regler 
för att handlandet ska kunna legitimeras som kommunikativt. Det existerar samtidigt för 
Habermas en mängd olika handlingstyper. Det strategiska och instrumentella handlandet 
fyller exempelvis funktionen av att vara ett handlande vari en aktör handlar utifrån att uppnå 
framgång. Det instrumentella handlandet är dessutom främst kopplat till en icke-social sfär 
som t ex ett byråkratiskt system eller den ekonomiska marknaden; samtidigt kan det 
instrumentella handlandet inbegripa social interaktion, men aldrig social handling. Det 
strategiska handlandet i sin tur är också framgångsorienterat, men inbegriper en aktör i en 
social situation som utifrån egocentriska premisser handlar socialt för egen räkning och inte 
för att uppnå inbördes förståelse47. Inom ramen för det kommunikativa handlandet kan 
självklart individen inrikta sig på egen framgång, men denna framgång måste bygga på en 
inbördes förståelse, för att kunna koordineras mot ett gemensamt intersubjektivt mål. I 
förhållande till fritidsgården kan fritidsledaren vilja uppnå framgång i fråga om att vägleda 
ungdomarna mot vuxenlivet. Detta är möjligt att legitimera om en inbördes förståelse uppnås, 
där ungdomar som besöker fritidsgården inte är föremål för ett strategiskt handlande från 
fritidsledarens sida; inget kan tvingas på ungdomar, utan den vuxne måste på ett sannfärdigt 
sätt övertyga ungdomarna om att deras utsagor är sanna. Detta skapar en fritidsgård där 
fritidsledarens maktanspråk minimeras och en ömsesidighet mellan pedagog och ungdom 
etableras.    

Habermas menar att man i det kommunikativa handlandet, för att kunna erkänna en 
gemenskap av ömsesidigt förtroende och normativa övertygelser, måste vidmakthålla följande 
giltighetsanspråk: ”[. . .] (a) att det utförs en talhandling som är riktig med hänsyn till den 
normativa kontexten, så att det uppstår en relation mellan honom och lyssnaren som erkänns 
som legitim; (b) att göra en sann utsaga [. . .], så att lyssnaren övertar och delar talarens 
vetande; och (c) att yttra åsikter, avsikter, känslor önskningar och sannfärdighet så att 
lyssnaren tror på vad som sägs.”48 Förenklat kan man säga att det som en talare säger, måste 
vara riktigt utifrån de normer som råder i det sammanhang som det sägs. Detta är beroende på 
att den som lyssnar ska kunna ingå i en relation med den som talar, som är legitim. Det 
yttrande som talaren gör måste dessutom vara sant, så att det vetande som talaren har kan 
övergå till den som lyssnar. Dessutom inbegriper Habermas att lyssnaren måste yttra åsikter, 
avsikter, känslor önskningar och sannfärdighet så att lyssnaren tror på vad som sägs. För 
fritidsledaren innebär detta, att denne måste gå ner på ungdomarnas nivå och möta dem i 
deras livsvärld. Samtidigt är fritidsledaren bunden till sin egen subjektivitet i det 
kommunikativa handlandet, vilket innebär att fritidsledaren inte kan skydda sig bakom rollen 
som ledare. För att återkoppla till diskussionen jag tidigare förde; ungdomarnas väg mot ett 
vuxet liv blir en ömsesidig process som fritidsledare och ungdomar skapar utifrån en 
inbördes och intersubjektiv förståelse49. För fritidsledarens del är rollen som vuxen, en roll 
som inbegriper erfarenheter som inte ungdomar har. Fritidsledaren är därmed den som har 
störst möjlighet att på ett sannfärdigt sätt övertyga ungdomarna om att denne har rätt. Men i 
ett kommunikativt handlande är fritidsledaren en ömsesidig part av det lärande som sker, 

                                                
47Habermas, Jürgen (1996): S.99-100 
48 Ibid. S.134 
49 Min kursivering 
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vilket innebär att dennes erfarenheter kan ifrågasättas av ungdomarna; därmed uppstår också 
ett lärande hos fritidsledaren.   

Habermas menar att det kommunikativa handlandet skapar förnyelse av kulturellt vetande, 
social integration, solidaritet och danandet av personliga identiteter50. Utifrån en 
fritidsgårdskontext vill jag mena att det kommunikativa handlandet kan vara en 
kommunikativ plattform, för social integration och lärande på ungdomarnas väg mot ett vuxet 
liv. Dessutom utvecklar det, som Habermas menar, personliga identiteter.    

Jürgen Habermas och Edmund Husserl i pedagogiska 
kontexter 
I denna del vill jag visa på hur Habermas och Husserls teorier diskuterats i pedagogiska 
sammanhang.  

I den första generationen av kritisk teori, var man framförallt inriktad på en negativ kritik och 
därmed följde inga ansträngningar till att ”positivt” försöka förändra samhället. Enligt 
Professorn i pedagogisk filosofi Peter Kemp handlade det framförallt om en negativ dialektik 
där det var mer eller mindre förbjudet att tänka i positiva termer51. Kemp menar att detta ledde 
till att företrädare för den tyska pedagogiken under denna tid, endast kunde åberopa 
emancipatoriska intressen, men inte vad denna frigörelse skulle leda fram till52. Habermas var 
dock annorlunda och ville gå bort från den mer negativa dialektiken, till att också se positiva 
lösningar på människans alienation. Kemp synliggör på ett bra sett den läsning jag gjort av 
Habermas och utrycker det som följer:”. . .människan ingår i en språkgemenskap, en 
gemenskap grundad på språket, där hon har behov av historiska och hermeneutiska insikter 
om normativa utsagors mening och giltighet. Därmed har hon ett praktiskt intresse som är 
skilt från det tekniska intresset av empirisk och analytisk vetenskap och av en teknologi som 
tjänar det instrumentella handlandet.”53 Habermas närmar sig därmed en praktisk verklighet, 
där individen ingår i en språkgemenskap, där språket är centralt. Ifråga om fritidsgården lyfts 
därmed Habermas giltighet som pedagog, främst då fritidsgården erbjuder en social arena där 
pedagogen kan ingå som en ömsesidig deltagare i samtal med ungdomarna.   

En annan koppling till mer pedagogiska sammanhang är förbindelsen, som jag ser med den 
ryske psykologen Les V. Vygotsky54. Vygotsky menade att barnet inte utvecklade sitt 
egocentriska språk självmant, utan att detta språk utvecklades i dialog med andra människor. 
Människans subjekt och medvetande skapas intersubjektivt genom språket och utan andra 
människor kan inte vårt medvetande existera. Vygotskij blir intressant i förhållande till 

                                                
50Habermas, Jürgen (1996): S.130 
51 Kemp, Peter (2005): Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet. S.207  
52 Ibid. S.207 
53 Ibid.  
54 Vygotsky, S, Lev (2005): Tänkande och språk. Habermas för in psykologen Jean Piaget i sina texter, men 
Vygotskij går inte att finna. Samtidigt är det  psykoanalysen som främst står i centrum i den samhällskritiska 
teorin. Jag kan inte i nuläget redogöra för hur Habermas sammanbinder alla sina teoretiska influenser. Men då 
Habermas står i förbindelse med den marxistiska teorin kan både Vygotsky och exempelvis Aleksej Leontiev 
vara intressanta i förhållande till Habermas teori om det kommunikativa handlandet.     
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individens livsvärld som, i Habermas teori om det kommunikativa handlandet, reproduceras 
vidare genom intersubjektiv förståelse genom språket.. 

Husserl och fenomenologin är främst föremål för metodologiska utgångspunkter inom 
pedagogiken. Fenomenologin har också inspirerat till det fenomenografiska synsättet, som 
egentligen inte skiljer sig nämnvärt från den fenomenologiska. Roger Sages och Piotr Szybek 
är grundarna till meningskonstitutionsanalysen, som denna uppsats använder som 
analysverktyg av de utskrivna intervjuerna. Deras arbete har främst handlat om hur 
undervisning i naturvetenskap på högstadiet inte grundar sig i elevernas livsvärld. Genom en 
fenomenologisk utgångspunkt har de kunnat närma sig en förståelse för hur undervisning i 
naturvetenskap, skulle kunna förändras för att inbegripa elevernas livsvärldserfarenheter55. I 
meningskonstitutionsanalysen är Husserls tänkande centralt. 

Livsvärlden  
I denna uppsats lyfts två betydelser av livsvärlden. Den ena betydelsen är den som utgår från 
Edmund Husserl och den andra är den betydelse som Habermas ger denna. Då Habermas 
utvecklar livsvärldsbegreppet, delvis, utifrån ett Husserlianskt perspektiv, inleder jag med 
Husserls definition.   

Husserl utvecklar livsvärldsbegreppet främst i sitt sista och oavslutade verk The crisis of the 
European sciences. För Husserl är livsvärlden den konkreta verklighet som människan lever i 
och erfar. Samtidigt är det en värld som vi som människor tar för given i vår verksamhet i 
denna värld56. Livsvärlden inbegriper hos Husserl människans kultur och språk, men också  
människans kropp. Människan är därmed både ett subjekt (medvetande) och ett objekt (en 
kropp). Husserl ville med införandet av livsvärlden skapa det absoluta fundamentet för all 
vetenskap, genom påståendet att livsvärlden var det yttersta erfarenhetsmaterialet; livsvärlden 
blev därmed all kunskaps förutsättning57. Hos Husserl föregår livsvärlden all annan kunskap 
och blir därmed det som föregår det vetenskapliga som består av abstraktioner och 
idealiseringar av den konkreta verklighet som individen upplever. Husserl skriver som följer: 
”The life-world was always there for mankind before science, then, just as it continues its 
manner of being in the epoch of science”.58 Livsvärlden inbegriper därmed också 
vetenskapen, men vetenskapen är i sig inte grundad i den konkreta upplevda verkligheten, 
vilket gör att den, enligt Husserl, i modern tid fjärmar sig från människornas vardag.  

De positiva vetenskapernas influenser från naturvetenskapen skapade, enligt Husserl, en 
kunskap som inte längre blev förståelig utifrån gemene mans livsvärldserfarenheter59. Husserl 

                                                
55 Sages, Roger & Szybek, Piotr (2000): A phenomenological study of students`knowledge of biology in a 
swedish comprehensive school. Szybek, Piotr (1998): Å vilken äcklig fisk – Ett möte mellan naturvetenskaplig 
kunskap och vardagskunskap i skolan. Ett exempel från biologiundervisningen på grundskolans högstadium.  
56 Wiklund-bäck, Margareta (2000): S.76.  
57 Ibid.  
58 Husserl, Edmund (1970): The crisis of the European sciences and transcendental phenomenology. S.123 
59 Husserl kritiserade både positivismen och de positiva vetenskaperna (matematik och naturvetenskap) för att 
dessa inte utgick från människans livsvärld. Precis som filosoferna Bertrand Russel och exempelvis Ludwig 
Wittgenstein, började Husserl som matematiker, men såg stora luckor i den matematiska logiken och övergav 
därmed denna disciplin för filosofin.  
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beskrev vetenskapen och dess metoder som en maskin som skapade användbara ting. Denna 
maskin skulle vem som helst kunna använda på rätt sätt, men utan en djupare förståelse för 
vad det egentligen innebar.60 Husserl skriver att: ”. . .life-world and objective-scientific world, 
though of course [they are] related to each other. The knowledge of the objective-scientific 
world is “grounded” in the self-evidence of the life-world”.61 Därmed föregår livsvärlden all 
vetenskap och är enligt Husserl det som är, som jag innan nämnde, grunden eller 
förutsättningen för all vetenskap. 

Till följd därav är livsvärlden det som Husserl söker efter i sin filosofi och detta innebär ett 
avståndstagande från andra filosofers tänkande, positivism och exempelvis matematisk logik. 
Husserl vänder sig istället mot människans subjekt och detta subjekts meningskonstituerande 
och riktadhet mot världen och dess objekt. 

Habermas i sin tur inspireras och tar sin utgångspunkt i Husserls livsvärld, men försöker vidga 
begreppet genom att koppla det till systemteori62. Livsvärlden blir därmed hos Habermas en 
del av två skilda system för integration i samhället. Den ena integrationsformen är 
systemintegration och den andra livsvärldsintegration63. För Habermas är livsvärlden precis 
som hos Husserl något som är sammanbundet med människans upplevda verklighet. 
Livsvärlden är den värld i vilken vi har våra relationer. När vi exempelvis umgås med vår 
familj och våra vänner utgår vårt handlande från livsvärlden. 

Ursprungligen menar Habermas att livsvärlden var den enda värld som stod att finna, men att 
det under det moderna samhällets framväxt har växt fram ett system ur livsvärlden. Detta 
system är sammanbundet med framväxten av de byråkratiska systemen, den ekonomiska 
marknaden och konsumtionssamhället. Det stora problemet som Habermas ser är att detta 
system är på väg att kolonisera sitt eget ursprung; alltså kolonisera människans livsvärld.  

För Habermas är språket och kulturen konstituerande för livsvärlden. Som jag innan nämnt, 
avgränsar sig Habermas från att problematisera kroppsliga och icke verbala handlingar. I 
människans livsvärld finns, enligt Habermas, inga fullständigt främmande situationer, 
beroende på att livsvärlden är uppbyggd på kulturell kunskap som redan innan känns igen64. 
För Habermas är livsvärlden en bakgrund för det kommunikativa handlandet som jag tidigare 
talat om. Habermas beskriver det som följer: ”. . . the life-world always remains in the 
background. It is the unquestioned ground of everything given in my experience. . .”.65  
Habermas ser alltså livsvärlden som en bakgrund för det kommunikativa handlandet och 
menar att denna livsvärld tjänar som en social a priori som är inbyggd i intersubjektiviteten av 
ömsesidig förståelse genom språket66. Det är i detta som en stor skillnad mellan Husserl och 
Habermas livsvärldar inträder. Husserl problematiserar inte intersubjektivitet, på samma sätt 
som Habermas gör. Habermas försöker i sin tur förstå hur livsvärlden, genom sin 

                                                
60 Husserl, Edmund (1970): S.52 
61 Ibid. S.130 
62 Se exempelvis Parsons, Talcott (1952): The social system  
63 Mina kursiveringar. 
64 Habermas, Jürgen (1992): The theory of communicative action. Volume 2. Lifeworld and system: A critique of 
functionalist reason. S.125 
65 Ibid. S.131 
66 Habermas, Jürgen (1992): S.131 
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intersubjektivitet, kan reproduceras vidare genom språket. Habermas citerar vidare 
sociologerna och fenomenologerna Alfred Schutz och Berger Luckmann:”Thus, from the 
outset, my life-world is not a private world but, rather, is intersubjective; the fundamental 
structure of it´s reality is shared by us”.67 Därmed vill Habermas se livsvärlden som en 
intersubjektiv plattform eller bakgrund, där människans levda erfarenheter genom ett 
kommunikativt handlande kan ligga som grund för samhällets reproduktion.   

För Habermas är språket och kulturen det som utgör livsvärldens grund och det är genom 
språket, som människan genom ett kommunikativt handlande kan reproducera vidare ett 
legitimt samhälle68. Denna livsvärld är dock föremål för en kolonisation, som jag innan 
nämnde, av det som Habermas kallar för systemet. Detta system är sammanbundet med 
exempelvis byråkratiska system och den ekonomiska marknaden, där individen inte ges 
tillträde till att kommunicera sig fram till inbördes förståelse genom språket.  

I denna uppsats kan fritidsgården framställas som en livsvärldsarena, där de involverade 
aktörerna kan handla utifrån sin (gemensamt) upplevda verklighet och som, genom språket, 
därmed ger aktörerna tillträde till en kommunikativ, social och lärande arena. Habermas 
livsvärld är därmed främst inriktad på det som han ser som dess inbyggda intersubjektiva a 
priori kunskap; livsvärlden utgör därmed en nödvändig horisont för det kommunikativa 
handlandet. En annan punkt som skiljer ut Habermas från Husserl var att han fokuserar på 
språket och därmed till stor del bortser från kroppsliga och icke verbala handlingar. 

Genom Husserls definition av livsvärldsbegreppet söker jag i metoden efter de intervjuades 
livsvärld, genom att utgå från deras subjektiva erfarenheter. Jag utesluter därmed all form av 
objektiv vetenskap vid denna analys och riktar istället min uppmärksamhet åt sakerna i sig. 
Husserls livsvärld handlar därmed främst om individen, eller subjektets meningsskapande. 
Livsvärlden är självklart intersubjektiv, då människan är bunden till en social och kulturell 
gemenskap, men Husserl problematiserar inte intersubjektiviteten såsom Habermas. Husserl 
menar också att livsvärlden utgörs av människan som både objekt och subjekt.  

Det finns stora skillnader mellan Husserl och Habermas livsvärldar, men jag tillämpar dem 
också på olika sätt i denna uppsats. I denna uppsats ska Husserls livsvärld ses som viktig i 
förhållande till analysen, där jag söker efter livsvärlden i de intervjuade ungdomarnas subjekt. 
Habermas livsvärld utgör sedermera en bakgrund för det kommunikativa handlandet. 
Reproduktionen av fritidsgården kan, genom ett kommunikativt handlande med aktörernas 
livsvärld som bakgrund, ses som ömsesidig och legitim.   

Livsvärldspedagogen 
I kandidatuppsatsen i pedagogik ledde analysen av fyra fritidsledares svar i en intervjukontext 
fram till begreppet livsvärldspedagog. Ett par tema som framträdde var att ordet dominerade 

                                                
67 Thomas Luckmann & Alfred Schütz (1973): The structures of the lifeworld.  S.6 citerad ur Habermas, Jürgen 
(1992): The theory of communicative action. Volume 2. Lifeworld and system: A critique of functionalist reason. 
S. 131  
68 Habermas menar dock inte att byråkratin, den ekonomiska marknaden och konsumtionssamhället helt ska 
försvinna; de är en nödvändig del av det senmoderna samhället. Det handlar snarare om hur systemet fullständigt 
tar över och genom ett instrumentellt förnuft objektifierar människan. Livsvärldsintegrationen måste enligt 
Habermas vara det som reproducerar vidare samhället för att det ska kunna ses som legitimt; därmed inte menat 
att den ekonomiska marknaden etc helt ska försvinna.    
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och att pratet var det stora forumet på fritidsgården. I uppsatsen kunde jag urskilja en social 
arena, som till stor del byggde på en ömsesidighet mellan fritidsledare och besökande 
ungdomar69.  

Då fritidsgården är en öppen plats dit de besökande ungdomarna kan komma och gå som de 
vill, menade jag att de därmed kunde utgå från livsvärldens principer. Utifrån detta 
framställde jag fritidsgården som en livsvärldsarena, som kunde vara bakgrund för ett 
kommunikativt handlande mellan fritidsledare och besökande ungdomar. Jag gav sedan fyra 
delar som skulle tjäna som inledning, till en i framtiden, fördjupad diskussion om 
livsvärldspedagogens attribut. Livsvärldspedagogen: 

• Utgår från reglerna för det kommunikativa handlandet 

• Är reflekterande och inte dömande utifrån sin roll som överordnad vuxen 

• Har en vuxens erfarenhetshorisont vilket är stödjande i relationen med 
fritidsgårdsbesökaren 

• Möter ungdomarna i ömsesidiga debatter och diskussioner, där handlandet koordineras 
intersubjektivt (exempelvis vid olika projekt på fritidsgården) mot något som man 
tillsammans vill åstadkomma. 

I denna uppsats kommer diskussionen om livsvärldspedagogen att fördjupas i diskussionen 
och sammanföras med de intervjuade ungdomarnas svar.  

Kritik av uppsatsens teori 
Habermas ses av många som en svårtillgänglig teoretiker och då hans teori om det 
kommunikativa handlandet, skulle kunna ha stora praktiska konsekvenser borde Habermas ta 
sig ut från sin skyddade akademiska kontext och försöka övertyga den ”vanliga” människan 
om sina påståenden70. Husserl som i sin tur vänder sig mot sakerna i sig och vidare menade att 
filosofin måste utgå från människans livsvärld, resonerade själv komplicerat. Därmed kan 
både Husserl och Habermas ses som produkter av den vetenskapliga kontext vari de rör sig. 
Därmed avgränsar sig båda tyvärr från att på ett tydligt sätt implementera sina teoretiska 
fundament i samhället, vilket gör att deras tankar begränsar sig främst till den vetenskapliga 
kontexten.   

                                                
69 Jag menar med detta att ömsesidigheten mellan fritidsledare och besökande ungdomar framträdde, inte att den 
på något sätt var allomfattande. Det ideala vore att det finns en ömsesidighet i alla relationerna på fritidsgården, 
men verkligheten är inte att alla relationer på fritidsgården skulle vara välfungerande. 
70 Se exempelvis Pleasants, Nigel (1999): Wittgenstein and the idea of a critical social theory; A critique of 
Giddens, Habermas and Bashkar 
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Urval, Intervjuer och 
meningskonstitutionsanalys  
Meningskonstitutionsanalysen är i denna uppsats verktyget för analys i de utskrivna 
intervjuerna. I detta kapitel kommer jag att presentera denna analysform och begrepp som hör 
samman med denna. Jag inleder dock först med att beskriva mitt tillvägagångssätt vid urval, 
samt beskriva den plats jag valt ut för undersökningen. På detta följer en problematisering av 
intervjun som föremål för insamling av empiri. Sedan följer en beskrivning av 
meningskonstitutionsanalysen och begrepp som lyfts i förhållande till denna. En modell för 
meningskonstitutionsanalys beskrivs sedan och kapitlet avslutas med en modell för validering 
av den kunskap som denna uppsats gör anspråk på att skapa.    

Urval och plats 
Då denna uppsats bygger på kandidatuppsatsens undersökning av fyra fritidsledare, väljer jag 
att genomföra fem intervjuer med ungdomar som besöker samma fritidsgård. Detta beror på 
att jag ville se och eventuellt kunna jämföra resultat med kandidatuppsatsen; i denna uppsats 
kommer dock jämförelserna mellan undersökningarna, inte vara starkt framträdande. 
Förhoppningen är att en text som inbegriper båda uppsatserna kan skrivas i framtiden och 
därmed tydligare sammanföra de besökande ungdomarna och fritidsledarnas framställningar 
av fritidsgården.     

Under initialskedet hade jag redan kontakt med föreståndaren för fritidsgården som därav blev 
min grindvakt71. Under urvalsprocessen var denna person hjälpsam, ifråga om vilka ungdomar 
som kunde bli bra informanter. Grindvakten kan också vara behändig om problem skulle 
uppstå under insamlingen av empirin. Jag har i urvalet av intervjupersoner valt det som 
Bryman kallar för bekvämlighetsurval72. Beroende på att jag varit timvikarie på fritidsgården 
under ett par års tid, var valet av fritidsgård en bekvämlighet, då jag redan hade kontakt med 
de individer som vistas där. Detta är dock också problematiskt, då jag sedan tidigare varit 
fritidsledare för samtliga av de ungdomar jag intervjuat. Samtidigt kan detta ha lett till en mer 
avslappnad intervjusituation för de involverade, då de sedan tidigare känner mig. På samma 
gång finns det självklart en risk i att representativa ungdomar därmed valdes ut. Jag valde i 
slutändan att fundera omkring detta och tog själv kontakt med ett par intervjupersoner som 
sedan blev föremål för intervju. Jag vill betona att de intervjuade ungdomarnas intervjuer inte 
kan ligga till grund för generella påståenden om fritidsgårdar. De intervjuade ungdomarna har 
eller har haft ett stort behov av fritidsgården och deras utsagor är bundna till deras subjektiva 
erfarenheter om den fritidsgårdskontext som undersökts.  

                                                
71 Bryman, Alan (2002): Samhällsvetenskapliga metoder. S.282 
72 Ibid. S.313 
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Intervjuer 
Professorn i företagsekonomi Mats Alvesson beskriver intervjuer som något om är starkt 
bundet till intervjukontexten. Det sker enligt Alvesson en mängd olika saker som har att 
göra med den specifika intervjukontexten. Deltagarna försöker undvika pinsamheter, 
framställa en viss syn på företaget, organisationen eller fritidsgården som anses som 
legitim73. Intervjun är därför, enligt Alvesson, en isolerad företeelse. En intervjusituation är 
en speciell kontext där de inblandade personerna spelar distinkta roller. Resultatet av en 
intervju kan till viss del sägas vara resultatet av hur en intervjuperson svarar på frågor i den 
intervjukontext vari frågorna ställs. I detta fall är intervjuaren också viktig att 
problematisera, då jag i detta fall känner samtliga intervjuade ungdomar sedan innan och 
dessutom har en förförståelse som yrkesverksam fritidsledare. Intervjuerna bör ses med 
detta i beaktande.  

I denna uppsats har jag, som jag innan nämnt, valt att intervjua fem ungdomar som besöker 
en fritidsgård. Ungdomarna har på grund av konfidentiella skäl namngetts som IP1, IP2, 
IP3, IP4 och IP5. Ungdomarna är i åldern mellan 15 och 22 år och är alla frekventa 
besökare av den fritidsgårdskontext jag närmat mig. De besöker fritidsgården dagligen och 
den fyller en stor mening i deras liv. Då det finns andra ungdomar som också är på 
fritidsgården, men exempelvis inte besöker den så ofta, måste intervjupersonernas svar ses 
i relation till detta. Jag har valt att inte problematisera omkring kön i denna uppsats och 
väljer därmed att låta detta förbli outtalat, i förhållande till intervjupersonerna i denna 
uppsats.   

Jag har valt att använda en intervjuguide som rör sig på gränsen mellan semistrukturerad 
och ostrukturerad74. Jag har valt tre huvudfrågor med kompletterande underfrågor. 
Underfrågorna användes när intervjupersonerna inte gav ett uttömmande svar på 
huvudfrågan. Formuleringen av frågeställningar har inte varit så specifik så att det hindrat 
att alternativa synsätt kunnat framkomma75. Vid tillfällen då alternativa frågeställningar 
framkommit, ställdes dessutom frågor improvisatoriskt, för att kunna följa upp intressanta 
teman som intervjupersonerna nämnde.        

Intervjutillfällena varade mellan 20 och 50 minuter. Därmed uppkommer en skillnad i 
kvantitativ mening mellan intervjuerna; samtidigt märks inga större kvalitativa skillnader. 
Som jag innan nämnde är intervjun en specifik situation och intervjupersonerna har valt att 
hantera denna situation på olika sätt. Sammanfattningsvis är dock det slutgiltiga resultatet 
en produkt av alla de intervjuade individernas svar.    

Intervjuerna har spelats in på mp3-spelare och jag transkriberade sedan dessa till skriven 
text. Det är viktigt att inse att en bandspelare kan störa intervjupersonen och dessutom kan 
intervjupersonen självklart avböja att bli inspelad76. 

Vid transkriberingen valde jag att också framföra pauser och exempelvis skratt. Under en 
intervju stördes vi till exempel av besökande ungdomar, som behövde tillgång till material 

                                                
73 Alvesson, Mats. (1993): Beyond Neo – positivists Romantics and Localists – A reflexive approach to 
interviews in organization research. S.5 
74 Bryman, Alan (2002): S.302 
75 Ibid. S.305 
76 Ibid. S.310-311 
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i det rummet vi befann oss. Detta skapade ett avbrott, men det är svårt att fullständigt veta 
vilka konsekvenser det hade för det slutgiltiga resultatet av intervjun. 

Meningskonstitutionsanalys 
Metoden för analys i denna uppsats är meningskonstitutionsanalys77. Som en första 
introduktion till läsaren, kan metoden kortfattat beskrivas som en metod som sätter språket i 
fokus. Jag kommer först att beskriva ett par av de begrepp som aktualiseras, för att sedan i 
punktform delge hur analysen har gått till.   

Intentionalitet och riktadhet 
Inom det fenomenologiska tänkandet riktas uppmärksamheten mot ett objekt. I 
meningskonstitutionsanalysen närmar jag mig därmed de objekt som subjekten söker mening 
omkring. I en medvetandeupplevelse riktas alltid subjektet mot ett objekt i sin omvärld.  

Hos Husserl ges dessa medvetandeupplevelser namnet intentionalitet och detta innebär kort 
att vara medveten om något78. Intentionaliteten tar därmed sin utgångspunkt i vad som 
egentligen sker i en människas medvetandeupplevelser. Denna intentionalitet förutsätter 
subjektets riktadhet mot någonting i världen. I denna medvetandeupplevelse finns en förfluten 
horisont av erfarenheter och exempelvis fantasibilder av det objekt som medvetandegörs. Om 
vi till exempel talar om ett träd, finns det en erfarenhetshorisont som går tillbaka i tiden, 
samtidigt som vi har fantasibilder av ett träd i vårt inre. Därmed är objekt i vårt sinne 
produkter av vår verksamhet i en samhällelig kontext, där framförallt språket är ett verktyg för 
socialisationsprocesser som skapar objekten i vårt medvetande79.  

Epoché och transcendental fenomenologisk reduktion 
I Husserls fenomenologi finns en strävan av att komma bort från det objektiva till förmån för 
människans subjektivitet. Huvudpoängen är att reducera världen till det transcendentala 
fenomenet ”värld”. I denna uppsats handlar det till viss del om att reducera mina 
intervjupersoners utsagor till fenomen och gräva mig ner i deras subjekt.   

Husserl utvecklar under sin levnadstid begreppet transcendental fenomenologisk epoché. 
Denna fenomenologiska epoché banar sedan vidare väg till den transcendental 
fenomenologiska reduktionen. Epochén har sitt ursprung i René Descartes filosofi och 
Husserl menar att epochén utifrån Descartes förklaring, tvingar oss att inhibera den objektiva 
världen, men också de fakta som tillhör den inre erfarenheten80. Under sin levnadstid 

                                                
77 Metoden har utvecklats av Roger, Sages & Piotr Szybek, Meningskonstitutionsanalysen i denna uppsats är 
utvecklad utifrån deras premisser, men skiljer sig något. För vidare läsning se exempelvis: Szybek, Piotr (1998): 
Å vilken äcklig fisk – Ett möte mellan naturvetenskaplig kunskap och vardagskunskap i skolan. Ett exempel från 
biologiundervisningen på grundskolans högstadium och Sages, Roger & Szybek, Piotr (2000): A 
phenomenological study of students`knowledge of biology in a swedish comprehensive school   
78 Husserl Edmund. (1992): S.50 
79  Se Leontiev, Aleksej (1986): Verksamhet, medvetande, personlighet  
80 Husserl Edmund. (1992): S.42 
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utvecklar dock Husserl begreppet epoché och i sin sista bok the crisis of the european 
sciences, tar han ett steg bort från Descartes beskrivning av epochén. Husserl menar att 
epochén hos Descartes leder till att subjektet lämnas tomt därhän. Istället menar nu Husserl att 
man måste fördjupa sig i subjektet, för att titta närmre på hur detta subjekt konstituerar 
mening omkring de objekt som görs synliga81. Epochén utvecklas hos Husserl vidare till den 
transcendental fenomenologiska reduktionen. Betydelsen av denne reduktion är främst att 
sätta verkligheten inom parentes, för att istället inrikta sig på subjektets intentionala 
upplevelser. Den inre erfarenheten spelar en stor roll, i den transcendental fenomenologiska 
reduktionen. Reduktionen eller epochén är det som bromsar subjektets medvetandeström. 
Efter denna bromsning plockas objekten ut och olika moduleringar kan sedan tillämpas för att 
följa objektets rörelser under meningskonstitutionsanalysen82. Själva epochén eller 
reduktionen förutsätter också en transcendental inställning hos forskaren vilket innebär, som 
ha innan nämnt, att bortse från den naturliga inställningens perspektiv; som exempelvis 
innebär andra filosofers perspektiv. I denna uppsats har meningskonstitutionsanalysen 
framkommit genom den transcendentala inställningen, för att sedan i diskussionen återgå till 
den naturliga inställningens perspektiv.  

Modaliteter – Var? När? Hur? 
I nästa del kommer jag att visa hur jag tillämpat meningskonstitutionsanalysen vid analysen 
av de utskrivna intervjuerna i denna uppsats. Ett av stegen vid meningskonstitutionsanalys är 
att titta närmre på objektets rörelse, eller moduleringar. Det sker alltid något någonstans i ett 
direkt nu eller en förfluten tid och händelser kan också sikta på framtiden. Händelser sker 
också på ett visst sätt. Sammanfattningsvis är frågorna var, när och hur grundläggande för en 
beskrivning av objektets rörelse.  

Szybek betonar fem grupper av modaliteter vid meningskonstitutionsanalys: 
Funktionsmodaliteter, tidsmodaliteter, rumsmodaliteter, doxamodaliteter och affekt- och 
viljemodaliteter. Funktionsmodaliteten berättar på vilket sätt objektet är tillgängligt för 
subjektet. Är objektet fysiskt? Är det en känsla? Kan jag röra vid det?  Tidsmodaliteten talar 
om när något sker. Är det obestämt eller sker det vid en specifik tidpunkt? Är händelsen 
gripbar eller ej? Rumsmodaliteter talar om vilken plats vi befinner oss på. Är det en plats som 
är verklig, konkret eller är platsen obestämd? Kan ett objekt som diskuteras befinna sig på 
åtskilliga platser eller bara på en specifik? Doxamodaliteter berättar vilka relationer som finns 
med olika objekt. Händer det på riktigt, eller händer det kanske, eller med tvekan? Tror man 
att det händer på detta sätt? Affekt- och viljemodaliteter framhåller vad vi tycker om de objekt 
eller händelser som vi riktar uppmärksamheten på. Hatar eller älskar vi det? Är det intressant 
eller tråkigt?83  Analysen i denna uppsats har främst fokuserat på frågorna var, när, hur? I 
dessa ryms vidare de fem modaliteter som jag ovan närmat mig. Detta kommer att klargöras i 
nästa avsnitt. 

 

 

                                                
81 Husserl, Edmund (1970): S.155 
82 Sages, Roger & Szybek, Piotr & (2000): S.160-161 
83 Szybek, Piotr (1998):  S.28 
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En modell för meningskonstitutionsanalys 
I meningskonstitutionsanalysen görs subjektet om till objekt, vilket kan verka förvirrande då 
fenomenologin så starkt betonar subjektets betydelse. När exempelvis ”jag” blir ett objekt är 
detta bundet till att fastställa vad det är som rör sig och därmed blir det ett objekt i analysen. 
För mig är målet med analysen är att få en förståelse för hur subjektet konstituerar mening, 
genom att göra detta subjekt till ett objekt och följa dess modulationer84.   

I steg tre i analysen plockas objekten ut och vidare fokuseras modaliteterna. Hela förfarandet 
ifråga om meningskonstitutionsanalysen kommer ni att få följa i detta avsnitt. 

Meningskonstitutionsanalysen i denna uppsats är indelad i tre steg. Dessa tre steg har som 
syfte att närma sig intervjupersonernas livsvärld, för att få en ökad förståelse för dessa 
subjekts uppfattning om fritidsgården. 

Inledningsvis har jag gjort en förklaring av ett antal begrepp som är viktiga i 
meningskonstitutionsanalysen. Dessa kommer i denna del att aktualiseras. Vad jag främst vill 
göra är att genomföra en fenomenologisk epoché, vilket innebär att jag vill stanna upp 
medvetandeströmmen. Det görs genom att jag delar upp de utskrivna intervjuerna i mindre 
meningsenheter. Texten i detta exempel är tagen från resultatet av intervjuerna, för att ge en 
förståelse för meningskonstitutionsanalysen och dess relevans. De tre stegen ser ut som följer:   

1. Intervjun delas in i mindre meningsenheter. Exempelvis:  

För mig är det som ett hem, för man är här mer tid än man är hemma. Alltid typ. Man känner 
alla här, det är som en familj, nästan. 

2. Stycket delas sedan upp i rader: 

För mig är det som ett hem,  

för man är här mer tid än man är hemma.  

Alltid typ. Man känner alla här,  

det är som en familj, nästan. 

3. Sedan går man igenom varje rad och först plockar man ut objekten. Efter detta fokuseras 
händelsens modaliteter. Under arbetet med texten har jag markerat objekten genom att stryka 
under dem. 

a. Objekt:  För mig är det som ett hem,  

för man är här mer tid än man är hemma.  

Alltid typ. Man känner alla här,  

det är som en familj, nästan. 

b.  Händelser: att vara någonstans, att känna någon någonstans, att vara som en familj 

Händelsernas modaliteter: Att vara någonstans – att vara där mer eller mindre tid. 
Någonstans är hemma eller på fritidsgården. Att vara där alltid. Att vara som en familj – 
helt och hållet eller nästan. 

                                                
84 Min kursivering. 
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De fem modaliteter som jag tidigare redogjorde för kan sedan läsas in på följande sätt och 
dessutom kategoriseras under frågorna var, när och hur?: 

c. Var? Rumsmodaliteter och funktionsmodaliteter.  

”Det” är i detta fall en rumsmodalitet och hänvisar till fritidsgården som genom 
funktionsmodaliteten görs tillgänglig som ett ”hem”. Fritidsgården är därmed tillgänglig för 
objektet ”mig”, samt senare ”man” och talar om för oss att det är en verklig plats.   

När? Tidsmodaliteter.  

”Alltid” är en tidsmodalitet och visar på att det som sker, sker ständigt. ”Alltid” är dock 
sammanbundet med ”typ” som visar på tvekan.  

Hur? Doxamodaliteter, samt affekt och viljemodaliteter  

”Typ” är en doxamodalitet och visa på att det finns en tvekan och det är sammanbundet med 
”alltid” som jag talade om som en tidsmodalitet. Begreppet ”familj” tyder på att objektet 
”man” tycker om den plats det talas om. Detta då familj konnoterar en gemenskap och 
samhörighet.     

Detta förfarande har använts för att analysera intervjuerna. Denna analys har försiggått i den 
transcendentala inställningen.  

Efter meningskonstitutionsanalysen fortsätter jag med en analys i den naturliga inställningen, 
utifrån relevanta samhällsvetenskapliga perspektiv, vilket för denna uppsats innebär en 
sammanbindning med Habermas kommunikativa handlande. Följaktligen har jag därför efter 
analysen avgränsat underlaget och kategoriserat materialet under två huvudrubriker i kapitlet 
ungdomarnas subjektiva erfarenheter av fritidsgården. Dessa rubriker är:  

• sociologiska aspekter av den undersökta fritidsgården och  

•    pedagogiska aspekter och lärande på den undersökta fritidsgården.  

Dessutom har jag tematiserat de olika avsnitten under respektive rubrik. För att läsaren ska 
kunna få ett flyt i läsningen av resultatet, presenterar jag resultatet som en sammanhållen text, 
med utgångspunkt i citat från intervjuerna. Resultatet är en sammanfattning av de intervjuade 
ungdomarnas meningskonstitution. Samtidigt har jag velat redovisa mycket av materialet. I 
diskussionen har jag fokuserat på att diskutera empirin med utgångspunkt i Habermas 
kommunikativa handlande, men återknyter också till resultatet i sin helhet. Det material som 
till viss del faller utanför det kommunikativa handlandet problematiseras dock inte i samma 
utsträckning. Jag har i texten markerat modulationer och uttryck med citattecken, för att 
betona vad som varit framträdande i meningskonstitutionsanalysen.  

En magisteruppsats är begränsad av utrymmesmässiga och tidsmässiga skäl. Dessutom är 
tillgänglig litteratur en faktor som leder till att avgränsningar krävs. Då magisteruppsatsen är 
tidsbegränsad, har jag inte haft utrymme att närma mig allt det som framkom i analysen och 
jag skulle ha kunnat gräva mig än djupare i de intervjuade ungdomarnas subjekt. Därav har 
jag endast närmat mig fem ungdomar som besöker en fritidsgård i denna uppsats.  
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Validering av kunskap 
Att validera den kunskap som en forskningsprocess ger kan vara diffus och framförallt kan 
det vara svårt för utomstående att bedöma kunskapens relevans och giltighet. För min del 
menar jag att detta kan avhjälpas, till viss del, genom följande tre aspekter. Dessa är etik, 
genomsynlighet och kunskap för förändring. 

•  Ett etiskt förhållningssätt innebär att jag som forskare förstår och arbetar utifrån ett ansvar 
för de intervjupersoner som medverkar i uppsatsen85. 

•  Genomsynlighet innebär att det ska vara möjligt att kunna se och bedöma hur jag som 
forskare kommit fram till de resultat som uppsatsen mynnar ut i. Som läsare ska man därmed 
kunna ifrågasätta, problematisera och förstå hur jag som forskare arbetat under 
analysförfarandet.  

•  Kunskapen som uppsatsen mynnar ut i är i stort sett betydelselös om den inte påverkar den 
praktiska verkligheten som undersöks. För min del innebär detta att forskning bör leda till en 
positiv förändring eller åtminstone en diskussion av/i den praktiska verklighet som 
undersöks86.  

Ungdomarnas subjektiva erfarenheter av den 
undersökta fritidsgården  
Under detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna med ungdomarna att redovisas. En stor 
aspekt av detta kapitel är att jag har delat upp det i två delar. Den första delen tar upp mer 
sociologiska aspekter av det som framkom i de utskrivna intervjuerna. Då ämnet som 
uppsatsen skrivs i är pedagogik, borde detta förklaras. Jag vill påstå att de sociologiska 
aspekterna är oerhört viktiga för att få en ökad kunskap om den sociala miljö vari lärande och 
pedagogiskt arbete sker på en fritidsgård.  

Den första delen ger en förståelse för sociologiska problem, som jag menar kan bemötas och 
hanteras med pedagogiskt arbete. I den första delen diskuterar jag den sammanhållning och 
gemenskap som uppstår på fritidsgården. Efter detta följer ett avsnitt, om fritidsgårdens 
mening och betydelse för de intervjuade ungdomarna. Dessa två avsnitt bemöts sedan och 
problematiseras i ett avsnitt om de konsekvenser som en stark gemenskap kan skapa. Sist 
redovisar jag den bild av fritidsledaren som framträder i intervjupersonernas svar.  

I den andra delen av resultatredovisningen kommer jag att fokusera på de pedagogiska 
aspekter, samt det lärande, som intervjusvaren givit. I denna del koncentrerar jag mig på olika 
situationer som inrymmer lärande; möten och samtal mellan fritidsledare och ungdomar, samt 

                                                
85För vidare läsning se exempelvis: Szybek, Piotr (2003): Truth as concern  
86Beach, Dennis (2003): Validity in ruins; Polkinghorne, Donald (2003): Validation in physical, organic and 
human realms  
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möten och samtal mellan ungdomar. Dessutom ger jag en mer generell bild av det lärande 
som uppstår på fritidsgården.  

Del I. Sociologiska aspekter av den undersökta 
fritidsgården 

Fritidsgården som ett andra hem med en känsla av familj 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera ungdomarnas uppfattningar om fritidsgården utifrån 
främst två begrepp som framträdde i analysen. Dessa begrepp är hem och familj. 
Inledningsvis följer en redovisning av föreställningen om fritidsgården som ett hem. Efter 
detta följer en redogörelse för intervjupersonernas tankar om begreppet familj. Tre av de 
intervjuade ser fritidsgården som ett andra hem, medan en ser det som sitt första hem.  

IP1 beskriver fritidsgården som följer: 

För mig är det som ett hem, för man är här mer tid än man är hemma. Alltid typ. Man känner 
alla här, det är som en familj, nästan.  

IP1 menar att det finns något som är ”fritidsgården”. Denna fritidsgård ses som ett ”hem”. 
”Det” uppfattas som ett hem för att ”man” är här ”mer tid” än man är hemma. Att vara på 
fritidsgården ”mer tid” är att vara på fritidsgården ”alltid typ”. Att fritidsgården är ett hem 
beror på att IP1 spenderar ”mer tid” där än hemma. ”Hemma”, är för fritidsgårdens del, att 
man känner alla och det skapas därmed ”nästan” en känsla av familj.  

IP2 beskriver sin bild av fritidsgården som följer:    

Det är trevligt och gemytligt på något sätt. För mig är det som ett första hem, mer än ett 
andra hem, för jag är mer här än jag är hemma. Jag trivs här mer här än jag gör hemma. 

”På något sätt” är fritidsgården, enligt IP2, ”trevlig och gemytlig”. För någon som är ”mig” är 
det ”ett första hem”. Det är ”mer” som ett första hem än ett andra och det beror på att IP2 är 
”mer” på fritidsgården än hemma, det beror också på att IP2 trivs ”mer här” på fritidsgården 
än hemma.  

IP4 beskriver fritidsgården på detta sätt utifrån sina erfarenheter: 

Asså, jag ser det inte som en fritidsgård. Det har jag aldrig gjort, inte sen första gången jag 
kom hit. Det har alltså mer varit, ja som, ett andra hem. 

IP4 ser inte ”det” som en fritidsgård. IP4 har ”aldrig” sett fritidsgården som en fritidsgård och 
detta inrymmer den första dagen IP4 kom hit. Istället har fritidsgården varit ”mer” av något. 
Att det är ”mer” innebär att fritidsgården är ”ett andra hem”. Att det är ett andra hem utgörs 
också av uppfattningen att IP4 inte ser ”det” som en fritidsgård.   

IP5 ser liksom de andra tre intervjupersonerna fritidsgården som ett andra hem. IP5 berättar 
om det som följer:  

Jag umgås med dom som är här och sitter och pratar och fikar, sitter lite vid datorn. Det är 
som ett andra hem. Lite allt möjligt, fast ibland kan man styra upp lite saker, spela biljard 

eller dart osv. Lyssna på musik. 
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Enligt IP5 umgås denne med andra besökare som är här och detta innefattar att sitta och prata 
och fika eller sitta lite vid datorn. Dessa aspekter inrymmer vardagssysselsättningar som 
enligt IP5 målar upp fritidsgården som ett andra hem. Det finns, enligt IP5, ”lite allt möjligt” 
som man kan göra på fritidsgården, fast ibland kan eventuella saker ”styras upp” och detta 
inrymmer exempelvis biljardspel eller dart. Musik är något som man enligt IP5 lyssnar på. 
Frågan jag ställde till IP5 i detta fall, handlade om vad man gjorde på fritidsgården och i detta 
specifika fall var det därmed olika sysselsättningar på fritidsgården som ramade in begreppet 
ett andra hem.   

Sammanbundet med begreppet hem är intervjupersonernas föreställning om det sociala 
umgänget på fritidsgården. Det sociala umgänget liknar intervjupersonerna vid något som kan 
ses som en familj. IP3 beskriver det som följer:  

Men fritidsgården är mer, det känns som en familj, på något vis ändå. Även om det finns 
fritidsledare, så känns det som om dom är inte där för att hålla koll på ungdomar. Det känns 

mer som, det är slappt, jag vet inte. 

Något som är ”fritidsgården” är mer än något annat, detta beror på att ”det känns” som en 
familj. Enligt IP3 känns det som en familj ”på något vis”. IP3 försöker beskriva det sociala 
umgänget, men visar en tveksamhet inför hur denne ska beskriva fritidsgården. Enligt IP3 hör 
begreppet familj samman med fritidsledarnas beteende. Framförallt beror det enligt IP3 på att 
fritidsledarna inte finns på fritidsgården för att ”hålla koll” på ungdomar. Det känns mer som 
något annat menar IP3, detta något annat är att det är slappt. I slutet återfinner sig 
problematiken med att sätta fingret på fritidsgården och det sociala umgänget. Det känns som 
”mer” än något och detta innebär att det är ”slappt”, men med tveksamhet. 

IP5 beskriver också fritidsgården som något som kan liknas vid en familj:   

Jag tycker fritidsgården är väldigt speciell. Man är mycket friare, det är inte så stora 
mellanrum mellan vuxna och ungdomar som hänger här. Man kan liksom gå runt där i köket. 

Det känns mycket mer som en familj. 

IP5 tycker att fritidsgården denne besöker är ”väldigt speciell”. Speciell är synonymt med 
specifik, vilket innebär att IP5 tycker att fritidsgården är en specifik fritidsgård. Anledningen 
till att fritidsgården är speciell, enligt IP5, är att det är ”mycket friare”, vilket främst beror på 
att det inte finns ”så stora mellanrum” mellan ungdomar och fritidsledare. Att det inte finns så 
stora mellanrum innebär exempelvis att man som ungdom kan gå omkring i köket, vilket kan 
ses som en plats där fritidsledaren, kanske vanligtvis markerar gränser. Dessa aspekter 
beskriver en känsla av att förhållandet mellan fritidsledare och ungdomar är familjärt, samt att 
gränser mellan ungdomar och fritidsledare inte markeras så starkt av fritidsledaren; detta leder 
till en familjär ömsesidig stämning, vilket bekräftas av uttrycket ”familj”.   

Sammanfattningsvis verkar det finnas en vilja av att tala om den undersökta fritidsgården som 
något annat än just en fritidsgård. Begreppet ”hem” framkom i alla de intervjuades svar som 
en beteckning på fritidsgården. Hem har dock en speciell betydelse för intervjupersonerna och 
detta verkar inrymma ett försök att hitta ett annat namn på fritidsgården, än just fritidsgården. 
Jag tolkar det som att de intervjuade socialiserats in i en gemenskap, som rymmer värden som 
går att förknippa med en familj.  

Avslutningsvis framträdde ytterligare ett intressant begrepp och detta var föreställningen om 
fritidsgården och det sociala umgänget som en ”familj”. Precis som med begreppet ”hem” 
tenderar det att finnas en strävan efter att beskriva något som intervjupersonerna tycker är 
svårt att definiera. Något som är genomgående är att det familjära handlar om den roll som 
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fritidsledaren spelar. Att fritidsledaren inte är på fritidsgården för att hålla koll på ungdomarna 
och att mellanrummet mellan ungdomar och fritidsledare är små, är två aspekter som skapar 
en familjär stämning. Fritidsgården är genomgående speciell och annorlunda. I det speciella 
ligger en rörelsefrihet, där ungdomarna kan gå runt i köket. Köket är en plats där 
fritidsledaren jobbar och där gränser skulle kunna dras87. När fritidsledaren bryter upp denna 
gräns, tolkar jag det som att dörren till en ömsesidig relation med de besökande ungdomarna 
öppnas upp. 

Den undersökta fritidsgårdens mening och betydelse för de 
intervjuade ungdomarna 
Intervjupersonerna känner alla att den fritidsgård de besöker har en stor betydelse i deras liv. 
IP2 beskriver vilken mening och betydelse fritidsgården har på detta vis: 

Alltså fritidsgården betyder ju allt för mig. Jag vet bara för några år sedan så var det en 
diskussion om denna fritidsgården och fritidsgården som ligger här borta skulle läggas ner. 

Alltså det var, jag hade glömt bort det helt. Jag tror jag tänkte på det igår och det var så 
otroligt dålig stämning, alla var så fruktansvärt oroliga för att fritidsgården inte skulle 

finnas. Jag hade ju totalångest, jag visste inte riktigt. Vad ska jag göra om fritidsgården inte 
finns? [. . .] Man var ju så glad för att inte denna fritidsgård skulle läggas ner för att det 

betyder så mycket för en när man väl kommit in i den. 

IP4 menar att fritidsgården betyder ”allt” för denne. Detta blev för IP4 tydligt när denne 
tänkte tillbaka på en förfluten tid, när fritidsgården var i en diskussion om nedläggning. Under 
denna diskussion om nedläggning var det ”otroligt dålig stämning”, detta berodde på en oro 
som bottnade i att fritidsgården inte skulle existera. IP4 hade själv ”totalångest” och detta 
berodde på att IP4 inte visst vad denne skulle göra om inte fritidsgården fanns. När 
fritidsgården inte lades ner blev IP4 glad, för att ”fritidsgården betyder så mycket för en” när 
man väl kommit in. 

IP3 beskriver, som IP4, att denne inte riktigt vet vad denne skulle göra utan fritidsgården. Så 
här beskriver IP3 meningen och betydelsen av fritidsgården:   

Alltså, jag vet faktiskt inte vad jag skulle gjort utan fritidsgården  ehh. En gång, jag tror att 
det bara är några veckor sedan, så var det någon onsdagseftermiddag när jag slutat skolan 

och då hade jag inget och göra och vi repar inte på onsdagar heller. Så tänkte jag, att jag ska 
gå till hemgården och då stod det att det var stängt på grund av att personalen var sjuk och 
då tänkte jag; vad fan gör jag nu? Ska jag gå hem. Hemma är ju jättetråkigt, jag är ju mer 

här än jag är hemma. Jag är bara hemma när jag äter och sover. 

IP4 vet inte vad denne ”skulle gjort utan fritidsgården”. IP3 tänker tillbaka på en förfluten 
situation, när denne slutat skolan och inte hade något att göra. När IP3 gått till fritidsgården 
hade denna varit stängd, på grund av att personalen var sjuk. Detta som inträffat ledde till att 
IP3 inte visste ”vad denne skulle göra”. Ett alternativ var att gå hem. Men ”hemma” är enligt 
IP3 ”jättetråkigt”. Samtidigt menar IP3 att denne är ”mer på fritidsgården” än hemma. Det 
finns enligt IP3 bara två specifika tillfällen då denne är hemma och det är när denne äter och 
sover. IP4 beskriver betydelsen och meningen med fritidsgården denne besöker på detta vis: 

                                                
87 I mitt eget arbete som fritidsledare har jag själv jobbat i köket. Köket inrymmer dessutom caféets kassaapparat 
och fritidsledaren sköter från denna position matlagning och tar emot betalningar.   
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Man flyr hit också, när allt skiter sig på andra håll, då kan det vara skönt att komma till ett 
ställe där man alltid känner sig trygg. Och den betydelsen har det för de flesta, helt klart. Just 

det att man . . .en fristad. När man känner pressen på sig, jag känner inte pressen på mig. 
Har jag strul hemma så drar jag hit liksom. När jag bodde hos min pappa och jag inte kände 
att jag klarade av det drog jag hit liksom. För det är här alla kompisarna är liksom, ja det är 
en trygghet alltså.  [. . .] överlag har man fått en samhörighet som jag inte tror man kan få 

någon annanstans i världen, som kan jämföras med den fostran man får här. 

IP4 flyr till fritidsgården när ”allt” annat skiter sig på andra håll. För IP4 är det då skönt att 
komma till ett ställe där man ”alltid” känner sig trygg. IP4 menar också att fritidsgården har 
denna betydelse för ”de flesta”. IP4 går exempelvis till fritidsgården när denne har ”strul” 
hemma. Ett exempel som IP4 beskriver är när denne bodde hos sin pappa och inte kände att 
denne klarade av det. Vid sådana förflutna tillfällen tog IP4 sin tillflykt till fritidsgården. En 
av anledningarna till att IP4 drog till fritidsgården var att ”alla kompisarna var här” och det 
skapade en trygghet. Betydelsen och meningen ligger enligt IP4 i den samhörighet som finns 
på fritidsgården. Denna form av samhörighet tror IP4 inte att man kan få ”någon annanstans i 
världen”. Samhörigheten är dessutom kopplad till den fostran som sker på fritidsgården och 
som inte går att jämföras med någon annan typ av fostran i världen. 

IP1 ser också fritidsgården som en trygg plats som denne kan fly till när det känns jobbigt 
hemma. IP1 beskriver det som följer och visar inledningsvis på att det är svårt att sätta fingret 
på det exakt: 

Ehh. . . jag vet inte riktigt. Den betyder ju inte något slags tomrum det känns som att. Jag vet i 
fan. Det är liksom här . . . här känns det som om alla lyssnar mycket mer, man kan liksom. 
Det känns liksom som ett hemma, på något sätt. Har man haft det svårt hemma och så har 

man kunnat komma hit. Fritidsgården finns alltid där för en. Det känns. 

IP1 är inte riktigt säker på hur denne ska formulera vilken betydelse och mening fritidsgården 
har för denne. Enligt IP1 innebär det ”inte något slags tomrum”. Jag tolkar det som att 
fritidsgården kanske skulle kunna fyllas upp av något annat. Samtidigt menar IP1 att 
fritidsgården är en plats där det känns som om ”alla” lyssnar mer. Det känns ”på något sätt” 
som ett ”hemma”. Har man enligt IP1 haft det ”svårt hemma” har man kunnat gå till 
fritidsgården. I situationer när IP1 har det svårt, som exempelvis när det är svårt hemma, finns 
”alltid” fritidsgården där för en. Detta är någonting som ”känns”. Begreppet hemma blir här 
intressant. Enligt IP1 går ju denne från problem hemma, till något som känns som ett hemma. 
När tryggheten fallerar i det egna hemmet, finns det en annan trygghet som är fritidsgården 
och som alltid välkomnar IP1.   

IP5 beskriver vidare fritidsgårdens betydelse och mening med följande ord:  

alltså det är ju något som är varje dag, så det är en del av ens vardag. När man åker 
utomlands och så, så saknar man det skitmycket. Man tänker inte på det så mycket när man är 

hemma, men när man är borta känns det jättekonstigt. Det betyder jäkla mycket för en och 
ens morsa fattar ju inte varför man måste gå dit varje dag, många ser det som en aktivitet, det 

är ju ett andra hem. 

Fritidsgården är för IP5 något som är ”varje dag”. Ett exempel på när detta enligt IP5 
synliggörs är när denna är utomlands. Detta beror på att en saknad av fritidsgården då märks. 
På grund av att fritidsgården fyller en naturlig del i IP5: s liv tänker denne inte så mycket på 
fritidsgården när denne är hemma, saknaden märks när IP5 är borta. Då saknas fritidsgården 
”skitmycket”. Betydelsen av fritidsgården för IP4 är att den betyder ”jäkligt mycket”. Att IP5 
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går till fritidsgården ”varje dag” har exempelvis dennes morsa svårt att förstå. Detta verka 
bero på att IP5: s morsa ser det som en aktivitet. Men IP5 ser fritidsgården som ett andra hem.   

Sammanfattningsvis menar IP2 att fritidsgården betyder allt för denne. IP2 menar också att 
denne inte vet vad den skulle göra om inte fritidsgården fanns. IP3 vet liksom IP2 inte vad 
denne skulle gjort utan fritidsgården. IP4 flyr till fritidsgården när allt annat skiter sig på 
andra håll. IP4 menar också att den formen av samhörighet och fostran som finns på 
fritidsgården inte finns någon annanstans i världen. IP1 är inte riktigt säker på hur denne ska 
formulera vilken betydelse och mening fritidsgården har för denne. Enligt IP1 fyller 
åtminstone inte fritidsgården något slags tomrum. Samtidigt menar IP1 att fritidsgården är en 
plats där det känns som om ”alla” lyssnar mer. Det känns därför på något sätt som ett hemma. 
Har man enligt IP1 haft det svårt hemma har man kunnat gå till fritidsgården. Fritidsgården är 
för IP5 något som är varje dag och den blir därmed en del av vardagen.  

 

Negativa konsekvenser av en stark gemenskap – misstänksamhet mot 
förändringar 
Resultatet som redovisats i de två sista avsnitten tyder på att det finns en stark gemenskap på 
den undersökta fritidsgården. Det märks framförallt i de ordval intervjupersonerna väljer när 
de talar om vilken uppfattning de har om fritidsgården. Begreppen familj och hem ger alltså 
bilden av en stark gemenskap. Ifråga om vilken mening och betydelse fritidsgården har för 
intervjupersonerna, märks också tecken på en stark samhörighet. Att två av intervjupersonerna 
inte riktigt vet vad de skulle göra utan fritidsgården, stärker än mer bilden av sammanhållning 
och betydelse.  

I detta avsnitt kommer jag att diskutera vilka negativa konsekvenser den gemenskap som 
existerar på fritidsgården skapar. Intervjupersonerna är medvetna om att det finns en 
misstänksamhet mot förändringar och flera av dem har själva i begynnelsen av sin tid på 
fritidsgården haft svårt för att bli accepterade. Fritidsledarna verkar dock i dessa fall spela 
rollen som de som integrerar de nya besökarna och även en intervjuperson talar om vikten att 
komma överens fast man inte umgås. IP2 beskriver misstänksamheten mot nya besökare på 
detta vis: 

Det är inte det att vi inte gillar när det kommer hit nytt folk, men det är lite, vad är det för en, 
ska han, hon komma hit nu och tro att dom är någonting. Sedan är det ju så att dom som inte 
pallar, det låter hemskt, men de som inte pallar trycket i början de kommer inte tillbaka. Men 

de som gör det. . .nu har det kommit många nya, de får det jättetrevligt sen. 

Enligt IP2 är det inte det att ”vi” inte gillar att ”nytt folk” kommer till fritidsgården. Men det 
är lite av något annat. Vad är det för en? Ska han hon komma hit nu och tro att dom är 
någonting? Enligt IP2 finns det vissa som inte ”pallar trycket”. IP2 är medveten om att detta 
är ”hemskt”. De som inte pallar trycket i början kommer enligt IP2 inte tillbaka till 
fritidsgården. De som klarar av det får det ”jättetrevligt” sedan. Enligt IP2 verkar det ha 
kommit många nya besökare till fritidsgården just nu.  

IP5 beskriver det så här: 

Ja, det är klart det är, det är ju väldigt mycket dom som hänger här mycket. Så fort det 
kommer in någon ny så, nej. Jag vet att många som varit här från början som har sagt att, jag 
gillade inte dig från början. Det är mycket så på fritidsgården, mot det nya. Man känner sig 
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trygg här och när det börjar det hänga nya människor här. Jag kommer ihåg just det här med 
hiphopen. Hiphop på fritidsgården, nej. Det var lite så här, nej. Men nu är det skitkul på 
onsdagar. Det känns lite konstigt varje gång något förändras på fritidsgården, men man 

börjar vänja sig. 

Enligt IP5 är det ”väldigt mycket dom” som redan hänger här mycket. Vid de tillfällen då 
någon ny kommer in så är det ”nej”. IP5 har själv fått höra att besökare på fritidsgården inte 
tyckte om denne från början. IP5 menar att ”det är väldigt mycket” av något på fritidsgården 
och det är att det är ”mycket mot det nya”. En anledning till att det finns en misstänksamhet 
mot det nya är att man känner sig trygg på fritidsgården och denna trygghet sätts i gungning 
när nya besökare kommer till fritidsgården. Ett exempel på när fritidsgårdens besökare blev 
misstänksamma, var när hiphop aktualiserades på fritidsgården. Hiphop på fritidsgården sågs 
som ett ”nej”. Men enligt IP5 är det skitkul nu på onsdagar88. IP5 menar att det känns konstigt 
varje gång något förändras på fritidsgården, men att det också börjar bli något som man vänjer 
sig vid. 

IP1 beskriver det vidare så här: 

Jag tror att det är...om man är lite som de flesta på fritidsgården så dras man hit och känner 
sig välkommen. Är man helt olik så tror jag inte man har så mycket att hämta på fritidsgården 

IP1 tror att om man är ”lite som de flesta” på hemgården så dras man till fritidsgården och 
känner sig då välkommen. ”Är man helt olik” så menar IP1 att man inte har så mycket att 
hämta på fritidsgården. Därmed verkar det som om fritidsgården har en kultur, eller en 
gemenskap, som kräver vissa egenskaper hos dem som vill besöka den. 

Fritidsledarna spelar i de situationer när nya besökare kommer till fritidsgården en stor roll, 
enligt IP2. IP2 beskriver det som följer: 

Speciellt personalen är väldigt trevlig och tycker alltid om när det kommer nytt folk och 
hoppar fram och säger hej. Dom försöker väl kompensera oss som hänger här som inte alltid 

är lika trevliga. 

”Speciellt” personalen är ”väldigt trevlig” och de tycker ”alltid” om att det kommer nytt folk. 
Vi dessa tillfällen ”hoppar” personalen ”fram och säger hej”. IP2 menar att personalen 
(fritidsledarna) försöker kompensera de som hänger här som inte alltid är lika trevliga. 

Samtidigt finns det tecken på att misstänksamheten eller inskränktheten mot nya besökare 
främst ligger i det förflutna. IP4 har också föreställningen om att sammanhållningen luckrats 
upp i och med att inskränktheten börjat lösas upp. IP4 berättar om det så här: 

Det var inskränkt innan men det känner jag inte att det är längre. Och det är väl både på gott 
och ont för det var mer sammanhållning innan, än var det är nu, helt klart. 

IP4 menar att det var mer inskränkt i en förfluten tid, men att det inte är så längre. Detta 
menar IP4 är på ”både gott och ont”. Det onda beror på att det var en större gemenskap innan 
och att denna gemenskap idag inte är lika stark.  

IP3 visar också på att fritidsgården är en plats med olika människor och att man måste 
acceptera detta. IP3 berättar om det i detta utdrag från intervjun: 

                                                
88 Fritidsgården har hiphop jam varje onsdag, då vem som helst kan gå komma och testa på rap. 
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Jag träffar jättemycket olika människor här. Man möter liksom helt olika människor som 
man, även om man inte umgås så hänger man på samma fritidsgård och måste komma 

överens och ta hand om varandra, även om det är folk man inte passar ihop med. 

IP3 träffar ”jättemycket olika människor” på fritidsgården och även om man inte umgås så 
måste man ”ta hand om varandra” för att man hänger på samma fritidsgård. Enligt IP3 måste 
man ”komma överens” och ta hand om varandra även om ”det är folk som man inte passar 
ihop med.   

Sammanfattningsvis menar IP2 att ungdomarna inte gillar att nytt folk kommer till 
fritidsgården. Enligt IP2 finns det vissa som inte ”pallar”. De som inte pallar trycket i början 
kommer enligt IP2 inte tillbaka till fritidsgården. Samtidigt menar IP2 att det blir mycket 
trevligt när man väl blivit en del av gemenskapen. IP5 menar att det är mycket av ”något” på 
fritidsgården och detta är att de invigda ungdomarna är mycket mot nya händelser. Detta kan 
bero på att nya händelser kan förändra en miljö som känns trygg. IP1 tror att ungdomar som 
är på ett visst sätt dras till fritidsgården och dessa känner sig välkomna. Är man ”helt olik” så 
menar IP1 att man inte har så mycket att hämta på fritidsgården. Detta tyder på att en stark 
normbildning som har sin grund i starka socialisationsprocesser, som skapar en 
sammanhållning men samtidigt stänger gemenskapen för utomstående. IP4 menar att det var 
mer inskränkt i en förfluten tid, men att det inte är så längre. Detta menar IP4 är på både gott 
och ont. Det onda verkar bero på att sammanhållningen lösts upp. Samtidigt har den starka 
sammanhållningen minskat vilket lett till att inskränktheten och misstänksamheten avtagit. 

IP2 menar att speciellt personalen är väldigt trevlig och de tycker om att det kommer nytt folk 
till fritidsgården. Vid dessa tillfällen tar personalen kontakt med de nya besökarna. IP2 menar 
att personalen därmed försöker kompensera ungdomarna som hänger på fritidsgården, som 
inte alltid är lika trevliga mot nya besökare. Enligt IP3 måste man komma överens och ta hand 
om varandra även om man tvingas bemöta ungdomar på fritidsgården som man inte passar 
ihop med.   

De intervjuade ungdomarnas uppfattningar om fritidsledarna 
I detta avsnitt fokuserar jag på den bild, som de intervjuade ungdomarna har av fritidsledarna 
som jobbar på den undersökta fritidsgården. Ett genomgående tema är att fritidsledaren ses 
mer som en kompis eller polare än en ledare. IP2 beskriver fritidsledaren på följande sätt:  

[. . .] när det kommer hit nya tror de att personalen är såna som också hänger här, för att de 
beter ju sig inte som fritidsledare, utan beter sig mer som kompis och man sitter och skämtar 

och pratar med dem. 

IP2 beskriver att nya besökare som kommer till fritidsgården tror att personalen är såna som 
hänger här. IP2 tror detta beror på att fritidsledarna beter sig mer som en kompis. Att 
fritidsledaren beter sig som en kompis vilar på att denne sitter ner och pratar och skämtar med 
ungdomarna89.  

IP3: s bild av fritidsledaren är till viss del analog med IP2: s bild. IP3 beskriver sin bild av 
fritidsledaren så här:  

                                                
89 En aspekt som jag vill framhålla är att besökarna på fritidsgården är i en väldigt spridd ålder. Detta innebär att 
många av dem som besöker fritidsgården är jämngamla med fritidsledarna. Detta kan också självklart vara en 
orsak till att det ibland är svårt att skilja på besökare och fritidsledare. 
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Dom är helt gjutna. Dom är, det är folk som delar intressen, som man kan skoja med. Det 
känns inte så mycket vuxen, ungdom. Fast man ser upp till personalen och äldre människor 

överhuvudtaget så. Det känns som polare. . . 

Utifrån IP3: s beskrivning av fritidsledarna, är de ”helt gjutna”. Dom är helt gjutna på grund 
av att det är människor som man kan dela sina intressen och skoja med. Dessa aspekter leder 
enligt IP3 till att det ”inte  blir så ”mycket” ”vuxen, ungdom”. IP3 vill dock påvisa att ”man 
ser upp” till personalen och detta gör man även till äldre människor överhuvudtaget. 
Samtidigt har IP3 en känsla av att fritidsledarna ”känns som polare”. IP4 fortsätter på temat 
med kompisar, men reflekterar över själva begreppet kompis. IP4 beskriver sin erfarenhet av 
fritidsledarna på detta sätt: 

Vi är kompisar. Självklart är det inte så att jag ringer till Jörgen  och frågar om han vill gå ut 
och ta en öl. Men, det är väl kompisarna, som jag betalar för att de ska göra mat till mig. 

Kompisar är fel ord för det är ju inte. . .Självklart är det en form av vänskap, men jag har ju 
inte samma kontakt med Jörgen som jag har med Kenneth, absolut inte. Men jag pratar nog 
mycket med dom som kompisar[ . . .] Jag tycker att de mer är en del av gänget. Än att det är 

dom och vi. 

IP4 menar att ”vi” är kompisar, alltså de som besöker fritidsgården är kompisar med 
fritidsledarna. Samtidigt menar IP4 att det finns gränser för denna vänskap. Exempelvis 
menar IP4 på att denne ”självklart” inte ringer till en fritidsledare och frågar om han vill gå ut 
och ta en öl. Fritidsledarna är istället ”kompisarna” som IP4 betalar för att ”de ska göra mat”. 
Samtidigt menar IP4 att ”kompisar är fel ord”. IP4 menar att det kanske snarare är någon form 
av vänskap. IP4 åsyftar vidare att denne inte har samma kontakt med en av sina kompisar som 
med fritidsledaren. Detta menar IP4 är ”absolut”. Istället har IP4 en kontakt med fritidsledaren 
som bottnar i att de ”pratar nog mycket som kompisar”. Fritidsledaren på den undersökta 
fritidsgården är enligt IP4 mer ”en del av gänget”. Detta leder till att gränserna suddas ut och 
det inte blir lika mycket vi och dom. 

IP5 beskriver fritidsledaren på detta sätt: 

Alltså dom sitter ju bara och snackar med någon annan som hänger här. Jag. . . man sätter 
sig bara ner och snackar. Det är klart fritidsledaren är ju lite mer styra upp om det blir 

mycket tjafs, det är ju klart att man fattar att de jobbar här, det är ju inte riktigt samma sak 
som de som hänger här. Det är ju lite mer ansvarstagande [. . .] Så det är mer de som är de 

drivande, tryggare. 

Fritidsledaren sitter enligt IP5 ”bara ner och snackar” med någon av de ungdomar som 
besöker fritidsgården. Samtidigt menar IP5 på att det är klart att fritidsledaren också gör andra 
saker än besökarna. Detta menar IP5 beror på att fritidsledaren ”styr upp” något när det 
exempelvis blir för mycket tjafs. IP4 är medveten om och förstår att fritidsledaren jobbar på 
fritidsgården och därför skiljer de ut sig från dem som besöker fritidsgården. Skillnaden ligger 
enligt IP5 i att fritidsledaren har ”lite mer ansvarstagande”. Fritidsledaren är mer drivande och 
ses också som tryggare; detta är två aspekter som tenderar att skilja en besökare från en 
fritidsledare.   

Avslutningsvis i detta avsnitt ger IP1 sin bild av fritidsledarna. Åter igen upprepas bilden av 
fritidsledaren som polare eller kompis. IP1 beskriver det som följer: 

Fritidsledarna känns inte riktigt som fritidsledare så, utan känns mer som kompisar eller 
polare. Fast man visar väldigt mycket respekt för dom, för dom visar väldigt mycket respekt 
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för en själv också. Det är mer som kompisar, fast man vet ju alltid att de är fritidsledare och 
det är inte som om de bestämmer över en. 

IP1 framställer fritidsledaren som någon som ”inte riktigt känns” som just en fritidsledare. 
Istället menar IP1 att fritidsledarna ”känns mer som” kompisar eller polare. Samtidigt menar 
IP1 att denne visar ”väldigt mycket respekt” för dem och detta beror enligt IP1 på att 
fritidsledaren är respektfull mot denne. IP1 menar att fritidsledaren är ”mer som en kompis”, 
men att det ändå finns en medvetenhet om att de är fritidsledare. Att de är just fritidsledare 
betyder dock inte att de bestämmer över de besökande ungdomarna. 

Sammanfattningsvis beskriver intervjupersonerna fritidsledaren på den undersökta 
fritidsgården mer som kompis och polare än fritidsledare. Det finns samtidigt en förståelse för 
att fritidsledarna är annorlunda än ungdomarna. De har framförallt mer ansvar och de ses 
också som trygga. Intervjupersonerna beskriver dock fritidsledarna som en del av gänget, 
vilket beror på en ömsesidig respekt. Därmed suddas gränser mellan vuxen och ungdomar ut. 
Det framträder en bild av att fritidsledarna på den undersökta fritidsgården, inte stämmer 
överens med den generella bilden av en fritidsledare. Därmed försöker de intervjuade 
ungdomarna sätta ett namn på den relation, de menar sig ha med fritidsledarna. 

Del II. Pedagogiska aspekter och lärande på den 
undersökta fritidsgården 
Under del I fick ni ta del av de mer sociologiska aspekterna som framkom i 
intervjupersonernas svar. Detta har förhoppningsvis skapat en förståelse för 
intervjupersonernas syn på den sociala miljö de ingår i. Den sociologiska infallsvinkeln är 
viktig för att få en djupare förståelse för de pedagogiska aspekter som i del II nu lyfts. 

I denna del kommer jag att titta närmre på hur intervjupersonerna ser på mötet och samtalen 
med fritidsledaren och andra besökare. Detta syftar till att få en förståelse för vad som händer 
i möten och samtal på fritidsgården. Samtidigt försöker jag få en ökad förståelse för hur 
intervjupersonerna uppfattar det lärande som sker i dessa sociala situationer. Avslutningsvis 
redovisas en mer generell bild av vad de lär sig på den undersökta fritidsgården.  

Samtal och möten mellan fritidsledare och ungdomar 
I detta avsnitt framför jag intervjupersonernas beskrivningar av de möten och samtal som sker 
mellan dem och fritidsledarna. Mycket av det som redovisades i avsnittet om de intervjuade 
ungdomarnas uppfattningar om fritidsledaren, blir här relevant. Att fritidsledaren ses som en 
kompis och en polare snarare än en ”fritidsledare”, bidrar till hur samtal och möten mellan 
intervjupersonerna och fritidsledarna sker. 

IP1 uttrycker det på följande vis: 

Jag tycker man konfronterar dom som en kompis skulle konfrontera en. Alltså mer än att vara 
där för att hålla koll på en, så känns det som om man kan snacka med dom som en polare.[. . 
.] Ja, hur det går på jobbet. Ser man ledsen ut kanske de frågar; vad är det som är fel? Och 

då kan man snacka med dom om det och allt möjligt kan man snacka om. 

IP1 menar att denne i mötet med fritidsledaren ”konfronterar” denne ”som en kompis”. 
Förutsättningen för detta är att IP1 kan snacka med fritidsledaren ”som en polare”, än att vara 
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på fritidsgården för att ”hålla koll” på de besökande ungdomarna. Enligt IP1 pratar denne med 
fritidsledaren om hur det går på jobbet. Dessutom öppnar fritidsledaren exempelvis upp 
samtal om de märker att man ser ledsen ut. De frågar då vad som är fel. Vid dessa tillfällen 
kan man enligt IP1 prata med dem om det som är fel. Enligt IP1 kan man också snacka om 
”allt möjligt”.  

IP3 beskriver det vidare som följer:  

Man kan snacka om allt möjligt. Jag skulle kunna prata med fritidsledarna här om sociala 
problem och så. Jag känner dem så pass starkt så. Jag kan snacka om såna allvarliga saker 

som jag kanske inte kan prata med andra om. Man umgås ihop och spelar spel ihop, åker och 
gör saker ihop. 

Enligt IP3 kan man snacka ”om allt” möjligt med fritidsledaren. IP3 menar att man kan prata 
med fritidsledaren om man har sociala problem eller liknande. Detta kan IP3 göra för att 
denne känner de ”så pass starkt”. P g a att relationen är så stark kan IP3 tala om allvarliga 
saker som denne kanske inte kan prata med andra människor om. I mötet med fritidsledaren 
umgås man och spelar spel och åker iväg tillsammans och gör saker ihop.  

IP4 berättar vidare sin bild av vad denne pratar om i mötet med fritidsledaren: 

Ja, i stort sett som kompisar. . . snackar om alldagliga saker. Jag har inte riktigt den 
kontakten här; den psykologiska, att jag sitter och snackar ut med dom. Och såna saker utan 
det där mer vänskapligt, alldagligt. Jag tycker det är skönt. Det är skönt att slippa den press 
som du har, om du till  exempel har mycket problem hemma, eller om du mår psykiskt dåligt 
och det finns någon som du vet att du kan prata med. Jag tycker att jag känner en press på 

mig att jag ska snacka. Om jag går till en psykolog och ska snacka med någon, känner jag att 
jag måste prata om allting som jag har problem med och det känner jag inte här. På många 

fritidsgårdar så spelar fritidsledaren någon form av psykolog och stöd och så där. Och det är 
självklart att det stödet finns här om man vill ha det, men jag känner inte att jag har det 

kravet på mig. 

IP4 pratar med fritidsledaren ”i stort sett” som ”en kompis” och de talar om alldagliga saker 
IP4 beskriver det som att denne ”inte” riktigt har den ”psykologiska kontakten” med 
fritidsledarna, vilket innebär att sitta prata ut med dem. Istället samtalar man om mer 
vänskapliga och alldagliga saker. Detta tycker IP4 är skönt. Detta är skönt för att IP4 känner 
att denne slipper den pressen. Denna press har IP4 på sig när denne exempelvis är hemma, 
eller när denna mår psykiskt dåligt och det finns någon som denne vet att denne kan prata 
med. När det finns någon som IP4 vet att denne kan prata med, uppstår en press att IP4, som 
jag tolkar det, måste tala ut. Om IP4 går till en psykolog känner denne att ”denne måste 
snacka” om allting som IP4 har problem med. Denna känslan menar IP4 inte att denne har på 
fritidsgården i mötet med fritidsledaren. IP4 har en bild av att fritidsledaren på många 
fritidsgårdar ”spelar en form av psykolog” som ska stöda med mera. IP4 menar att detta stöd 
finns i mötet med fritidsledaren på fritidsgården, men att IP4 inte känner att denne har det 
kravet på sig.  

IP5 beskriver fortsättningsvis sin bild av samtal och möten med fritidsledare, utifrån följande 
ord:     

Man pratar mycket musik. Jag är inte så insatt i det, men med många här kan man diskutera 
miljö och politik och liksom allt sånt där samhälls. Så vissa kanske bara drar en massa skämt 

och pratar om den där resan. Så det är olika med olika ledare. 
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Enligt IP5 pratar man ”mycket musik”. Även om IP5 inte är så insatt i miljö, politik och 
samhällsfrågor är detta något som också går att diskutera med fritidsledarna. Vissa av 
fritidsledarna kanske bara drar en massa skämt eller pratar om en resa de gjort. Det skiljer sig 
beroende på vilken fritidsledare IP4 menar att man talar med.  

Enligt IP2 sker detta i mötet och samtalen med fritidsledarna:  

[. . .] man sig ner och spelar något spel och pratar jättelänge och sen så kanske bara någon 
sitter ner och ritar och så pratar man. det beror väldigt mycket på person till person.[. . .] 
Om jag sitter och pratar med t ex Jörgen  då pratar vi jättemycket musik. Då pratar jag om 

hur det går när jag sjunger och musiken och så där[. . .] Så man pratar liksom om det som är 
på tapeten, det som håller på i ens liv just nu. 

Enligt IP2 sätter man sig ner och spelar spel och pratar jättelänge. Efter detta kanske någon 
sätter sig ner och ritar och då pratar man. Det beror, som tolkar det, som att man pratar om 
olika saker enligt IP2 beroende på vilken fritidsledare man talar med. Om IP2 sitter ner och 
talar med en fritidsledare, samtalar man jättemycket om musik. IP2 talar då om hur det går när 
denne sjunger och hur det går med musiken. Enligt IP2 talar man om det som är på tapeten i 
ens liv för tillfället. 

Sammanfattningsvis pratar ungdomarna och fritidsledarna främst om vardagliga saker. 
Vardagliga saker som man talar om är exempelvis hur det går på jobbet och musik. Två av 
intervjupersonerna nämner dock att de skulle kunna prata med fritidsledarna om mer 
allvarliga problem, på grund av att de har en bra relation. En av intervjupersonerna tycker 
dock det är skönt att det inte finns någon press på denne att tala om sociala problem. I mötet 
med ungdomarna försöker inte fritidsledaren hålla koll på ungdomarna vilket ger en 
kompisstämning i mötena och samtalen. Samtidigt spelar fritidsledarna olika roller och enligt 
intervjupersonerna pratar man om olika saker med olika fritidsledare.  

 

Lärande mellan ungdomar och fritidsledare på fritidsgården  
I detta avsnitt kommer intervjupersonernas bild av det lärande som uppstår mellan 
ungdomarna och fritidsledarna att redovisas. Då lärandet på en fritidsgård inte är kopplat till 
specifika ämnen, märkte jag att intervjupersonerna fick tänka efter för att kunna gripa tag i 
vad de egentligen lär sig i mötet med fritidsledaren. IP3 hade svårt att svara på frågan om vad 
denne lärde sig i mötet med fritidsledaren, vilket gjorde att IP3 föll bort under detta specifika 
tema. Istället framkom mer generella aspekter av vad IP3 lärde sig. Dessa beskrivningar 
framkommer i det avslutande avsnittet i detta kapitel.  

IP4 inleder detta avsnitt som följer:  

Alltså det är mycket en form av fostran där också. Vad du får säga och vad du inte får säga. 
Många på fritidsgården har väl en tendens att uttrycka sig i fula ord och det är ju många i 

personalen som inte tolererar det. Och det tycker jag är skitbra. 

IP4 beskriver att det är ”mycket en form” av fostran på fritidsgården. Denna fostran handlar 
om ”vad du får säga och inte får säga”. ”Många” av dem som besöker hemgården har en 
tendens av att uttrycka sig i ”fula ord” och detta är något som inte personalen accepterar. 
Detta tycker IP4 är ”skitbra”. 
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IP1 beskriver vad denne lär sig utifrån följande ord: 

Vad vet jag inte, men jag tror att man lär sig rätt mycket för att dom är ändå äldre och mer 
erfarna så de kan, om det är någonting man pratar om så är det något de har varit med om 

mer. 

IP1 är ”inte riktigt säker” på vad denne lär sig i mötet med fritidsledarna. IP1 tror dock att 
denne lär sig ”rätt mycket”. Anledningen till att IP1 tror att denne ”lär sig rätt mycket” beror 
på att fritidsledarna är ”äldre och mer erfarna”. Att fritidsledarna är äldre och mer erfarna 
beskrivs av IP1 som något som framkommer när man pratar med dem. Fritidsledarna har i 
samtal erfarenhet, genom att de har ”varit med om mer”.  

IP2 beskriver vad denne har lärt sig som följer: 

Ja, hmm. Jag har ju lärt mig väldigt mycket på den här tiden på fritidsgården; det låter som 
jag ska sluta här. Men, alltså att man ska ha respekt för varandra att man ska ha stor respekt. 

IP2 menar att denne har lärt sig ”väldigt mycket” under den tid som denne har varit på 
fritidsgården. Det finns en förfluten horisont av erfarenheter som IP2 funderar över. En av de 
saker som IP2 menar att denne har lärt sig är att man ska ha ”stor respekt” för varandra.   

IP5 beskriver det vidare så här: 

[. . .]det beror ju på vilka saker som kommer upp, och man lär sig nya saker varje dag och det 
kan ju vara helt olika saker. Det är ju lite kurser och så, alltså dom som jobbar här deras 

personliga intressen, det som de är duktiga på. Det vill ju de ofta lära ut. [. . .]De som jobbar 
här de färgar ju av sig och det är ju bra för det är så mycket olika som jobbar här. Det är 

jättebra för saker som dom gillar smyger in sig här på hemgården. Man blir presenterade för 
saker. 

IP5 beskriver det lärande som uppstår i relationen med fritidsledaren som beroende på vilka 
saker som kommer upp. Samtidigt menar IP5 att man lär sig ”nya saker varje dag”. Dessa 
saker man lär sig kan enligt IP5 vara ”helt olika saker”. Det finns enligt IP5 ”lite kurser”90. 
Enligt IP5 ”styr” också fritidsledarnas personliga intressen över vad man lär sig, för att 
fritidsledarnas personliga intressen vill de enligt IP5 lära ut. De anställda fritidsledarna ”färgar 
av sig” och detta menar IP5 är bra. Det är bra för att det är så ”många olika” personer som 
jobbar på fritidsgården. Det är också bra för det enligt IP5 ”smyger in saker” som 
fritidsledarna gillar. Detta leder till att man enligt IP5 blir presenterad för saker.  

IP2 talar om att fritidsledaren kanske också lär sig något av ungdomarna:  

[. . .]Jag tror faktiskt att fritidsledaren lär sig jättemycket på att lyssna på unga, för 
ungdomar har ju olika hur man behandlar varandra och vad man tycker om att göra. Dom 

som jobbar här lyssnar ju väldigt mycket på oss och på vad vi har att säga. Man tänker 
mycket när man är i denna åldern och man tänker mycket bra också som jag tror skulle vara 
bra att folk snappar upp också. . . och de gör de också, de lyssnar jättemycket på oss. Så det 
är inte att de bara säger, det var en bra idé och sedan tar bort det, för vi har ju ett gårdsråd 

och man kan gå och säga till dom och sedan händer grejer. 

                                                
90 Fritidsgården har ett antal föreningar. Exempelvis har man en förening som sysslar med fiske och en förening 
som har fotokurser. Under senare tid har också hiphop, breakdance och graffitikurser dykt upp.  



 34 

IP2 två tror att fritidsledaren ”lär sig jättemycket” genom att lyssna på unga. Detta beror på att 
ungdomar behandlar varandra olika och tycker om att göra olika saker. Fritidsledarna som 
jobbar på fritidsgården ”lyssnar väldigt mycket” på vad ungdomarna har att säga. IP2 menar 
att ungdomar ”tänker mycket” och att det dessutom är ”mycket bra tankar”. Dessa tankar tror 
IP2 skulle kunna ”vara bra för fritidsledaren” att snappa upp. IP2 menar att fritidsledaren 
faktiskt också snappar upp det som ungdomarna säger. Detta gör fritidsledarna för att ”de 
lyssnar jättemycket” på det ungdomarna säger. Detta resulterar enligt IP2 i att fritidsledarna 
inte bara låter saker som ungdomarna säger passera. I gårdsrådet kan man säga vad man 
tycker och då händer det grejer med det som ungdomarna säger. Därmed verkar fritidsledarna 
befinna sig i en ömsesidig relation med ungdomarna som resulterar i att fritidsledaren också 
lär sig något i sitt arbete på fritidsgården.    

Sammanfattningsvis synliggörs en ömsesidighet i det lärande som uppstår mellan 
fritidsledaren och intervjupersonerna. Detta bygger på att fritidsledarna delar med sig av sina 
erfarenheter och dessutom lyssnar på det ungdomarna säger. En intervjuperson menar att 
denne lär sig mycket för att fritidsledaren är äldre och har mer erfarenhet och att denna 
erfarenhet lärs ut i de samtal som man har. Fritidsledarens intressen smyger också sig in i 
samtalen och en intervjuperson tycker detta är bra för att man då bli presenterad för olika 
saker. Det finns också en fostran som handlar om hur du ska tala och detta tycker en 
intervjuperson är bra. Man lär sig också att respektera varandra enligt en intervjuperson. 
Samtidigt lyssnar fritidsledaren mycket på ungdomarna, vilket leder till att de också lär sig 
något.   

Samtal och möten mellan ungdomar på fritidsgården 
I detta avsnitt redovisas intervjupersonernas beskrivningar av hur de uppfattar möten och 
samtal med andra besökare på fritidsgården. Något som man enligt intervjupersonerna pratar 
väldigt mycket om är exempelvis musik. IP3 inleder detta avsnitt som följer:  

Ja, umgås liksom. Spelar biljard eller pingis. Diskuterar livet med någon, skriker på någon. 
Det kan vara vad som helst. Ja, det beror ganska mycket om det är någon man känner. Det är 
ganska mycket musik, oftast. Det är det. . .diskuterar musik lyssnar på musik. Klankar ner på 

andras musiksmak. 

I mötet med andra besökare menar IP3 att man ”liksom umgås”. Detta att umgås kan innebära 
att man spelar biljard eller pingis. Man kan också enligt IP3 diskutera livet med någon eller 
skrika på någon. IP1 menar att vad som helt kan hända i mötet och detta beror ganska mycket 
på om den man umgås med är en person man känner. Enligt IP1 samtalar man ”ganska 
mycket” som oftast musik, man diskuterar också musik och lyssnar på musik. Sedan 
”klankar” man också enligt IP1 ner på andras musik. 

 Enligt IP2 pratar man om följande i mötet med andra besökare: 

Musik tror jag det är mest som man pratar om och sedan har vi försökt ha debatter, 
debattkvällar där besökarna ska prata med varandra om det exempelvis  ska vara lagligt och 
ladda ner eller någon porr eller så men det slutar alltid med att alla skriker på varandra, för 

vi är inte ense. Men vi är ändå så himla bra kompisar fast vi tycker så olika. 

Musik är enligt IP2 det denne tror att man ”pratar mest om” besökare emellan. Dessutom har 
man försökt ha debatter på debattkvällar. Under dessa debatter ska besökarna prata med 
varandra om det t ex ska vara lagligt att ladda ner, eller diskussioner om porr m.m. Enligt IP2 
slutar alltid debatterna med att ”alla skriker på varandra”. Anledningen till att man skriker på 
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varandra är för att ”man inte är överens”. Fast man inte kommer överens och är olika är man 
ändå ”så himla bra kompisar”. IP5 berättar om samtalen med andra besökare som följer:  

IP5 Det är olika saker som har hänt och så berättar man hur ens dag har varit. Det är för 
jävligt att han vann idol. Snackar om olika kulturella grejer. Igår pratade jag och en tjej 

mycket om killar och hur vår drömkille såg ut och så. 

IP5 menar att ”man pratar om olika saker” som har hänt. Dessutom pratar man om hur ens 
dag har varit. Ett annat exempel kan vara att man diskuterar program på tv som idol. Man 
pratar också om kulturella grejer. IP5 pratade igår med en tjej på fritidsgården och då pratade 
de ”mycket om killar” och hur deras drömkille såg ut.  

IP1 beskriver samtalen i mötet med besökarna som följer: 

Jag tror inte att det bara är bra att sitta tyst, säkert bra för hjärnan på nåt sätt att bara sitta 
och snacka. Det är mycket musiksnack också för musiken är en väldigt stor del av 

fritidsgården och nu är det konserter nästan varje helg och då pratar man om vilka band som 
ska komma och spela och man kollar på konserter och det är alltid nåt band som repar på 

fritidsgården som ska spela in och då pratar man mycket om det. 

IP1 tror ”inte det är bra” att sitta tyst och detta beror på att det säkert är bra för hjärnan att 
bara sitta och snacka. Enligt IP1 är det ”mycket musiksnack” detta beror på att musiken är en 
väldigt stor del av fritidsgården denne besöker. Enligt IP1 är det nu mycket konserter, nästan 
varje helg och då pratar man om vilka band som ska komma och spelar. Man går också på 
konserterna och enligt IP1 är det ”alltid något” band som repar på hemgården som ska spela 
in (göra en inspelning) och då pratar man om det. 

Sammanfattningsvis beskriver intervjupersonerna mötet med andra besökare som att man 
umgås. Att umgås innebär för intervjupersonerna en massa skilda saker. Exempelvis kan det 
handla om att spela biljard, pingis, lyssna på musik eller bara sitta och snacka. Mötet är också 
beroende på om det är någon man känner bra eller någon som man precis träffat. 

I dessa möten pratar man främst om musik91. Andra samtalsämnen är enligt 
intervjupersonerna kulturella grejer, bara snack och prata om livet. Det fungerade enligt en 
intervjuperson sämre att ha diskussionskvällar då alla enligt denne tycker så olika. Samtidigt 
bottnar inte denna oenighet i att man tycker illa om varandra, utan handlar om att man tycker 
olika i de frågor som debatteras. 

Lärande mellan ungdomar på fritidsgården  
I detta avsnitt redovisas vad intervjupersonerna menar att de lär sig i mötet med andra 
besökare på fritidsgården. IP2 inleder på följande sätt: 

Jag har lärt mig mycket om musik, jag skulle inte gått estetisk musik annars t ex exempel. Jag 
har fått lära mig mycket av speciellt Bjarne, som försöker visa mig grejer hela tiden.[. . .] vi 

får lära oss att kommunicera med varandra och acceptera andra för vilka de är och inte 
försöka ändra andra liksom, man får ju vara den men är liksom. Jag tror att jag får vara den 

jag är, att jag liksom hittat mig själv. 

                                                
91 Jag har varit tvungen att avgränsa mig ifrån att redovisa alla de svar i intervjuerna där intervjupersonerna 
diskuterat musik. Musiken har varit väldigt framträdande och är ett stort intresse för intervjupersonerna. 
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IP2 menar att denne har lärt sig ”mycket om musik” i de möten och samtal som denne haft 
med andra besökare på fritidsgården. Om inte IP2 hade haft dessa samtal på fritidsgården 
hade denna ”inte gjort valet” att läsa estetisk musik. Enligt IP2 har denne ”lärt sig mycket” av 
Bjarne som hela tiden försöker lära IP2 grejer. IP2 menar också att man lär sig att 
kommunicera med varandra och ”inte försöka ändra” andra. Man får på något sätt ”vara den 
man är”. IP2 tror själv att denne får vara så som denne är. IP2 menar att denne har hittat sig 
själv. Möten med andra besökare har lärt IP2 att ”kommunicera bättre” med andra människor. 
En annan sak denne lärt sig i mötet med andra besökare är att inte försöka ändra dem. 

IP5 har lite svårare för att sätta fingret på vad denne lär sig i mötet med andra besökare: 

Ehh. Vad jag lär mig? Jag vet inte riktigt? Det är klart man tar ju del av andras småsaker, 
det är svårt att sätta fingret på det. Man lär sig olika. . . . jag vet inte. 

IP5 vet ”inte riktigt” vad denne lär sig i mötet med andra besökare. IP5 menar att man får ta 
del av andras ”småsaker” men har svårt för att sätta fingret på det. Enligt IP5 lär man ”sig 
olika”, men är inte säker.  IP3 beskriver lärandet som följer: 

Man lär sig att. . . ta hand om varandra fast man inte alltid går ihop, man respekterar ändå 
varandra. Man umgås för att det är vår fritidsgård och här hänger vi och man ser igenom 

små problem, inte ser förbi, men det ska ändå funka. 

IP3 menar att man lär sig att ”ta hand om varandra”. Detta att ta hand om varandra lär man sig 
göra fast man ”inte alltid” går ihop. Trots att man är olika menar IP3 att man respekterar 
varandra. Anledningen till att man umgås är för att det finns något gemensamt som är 
fritidsgården. På fritidsgården ”hänger alla” och man ser tillsammans igenom problem. Enligt 
IP3 ser man inte förbi problemen och detta gör man för att det ska funka.  

IP1 beskriver lärandet mellan besökare som följer: 

Jag tror man lär sig rätt mycket. Man får se andras synvinklar på saker och det kan vara bra 
om man får tänka till lite. 

IP1 tror att man lär sig rätt mycket. En sak man lär sig är att man får se andras synvinklar på 
saker. Detta kan vara bra enligt IP1 då man får tänka lite. 

Sammanfattningsvis menar en intervjuperson att denne lärt sig att kommunicera med andra på 
fritidsgården. Man får enligt en intervjuperson lära sig genom att ta del av andras småsaker, 
samtidigt har denne intervjuperson svårt för att sätta fingret på det man lär sig i mötet med 
andra fritidsgårdsbesökare. På samma gång menar en intervjuperson att man lär sig att ta hand 
om varandra för att man finns på samma fritidsgård. Trots att man är olika lär man sig att 
respektera varandra, samt se andras synvinklar på saker. 

 

Fritidsgården som arena för vardagligt lärande  
Detta avsnitt bygger till stor del på frågor som jag ställde improvisatoriskt under intervjuerna. 
Dessa frågor handlade till stor del om skillnader i lärande mellan skolan och fritidsgården. En 
stor anledning till att denna fråga ställdes var att många av intervjupersonerna hade problem 
med att sätta fingret på, vad de egentligen lärde sig på fritidsgården. Vid vissa tillfällen var 
frågan dessutom utmanande, då jag frågade hur de skulle försvara fritidsgården om den 
ställdes mot skolan ifråga om lärande. Exempelvis var frågan som jag ställde vid ett tillfälle 
uttryckt på följande sätt: Men om någon skulle ställa skolan mot fritidsgården. Vad skulle du 
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ha sagt då om någon sa att man lär sig något i skolan, men inget på fritidsgården. Vad skulle 
du ha sagt då till fördel för fritidsgården? Frågan satte igång ett tänkande som var intressant 
och plötsligt började de fundera mer på vad de verkligen lärde sig. IP3 inleder detta sista 
avsnitt i resultatredovisningen som följer: 

Det är ganska mycket mer sociala delar. I skolan så. . .man umgås ju liksom. Man lär sig mer 
att vara social [. . .] Jag skulle säga att jag går i skolan nästan för att jag måste det och på 

fritidsgården går jag för att jag går. . . och i skolan lär jag mig saker som det står i 
kursplanen att jag ska lära mig och här lär jag mig saker av rena erfarenheter. 

IP3 menar att det är ”ganska mycket” mer sociala delar på fritidsgården. I skolan är det ”på 
något sätt”, men IP3 tänker efter och svarar inte. Men på fritidsgården ”umgås man”. IP1 
menar att man på fritidsgården ”lär sig att vara social”. Till skolan går IP1 nästan för att denne 
måste. Till fritidsgården går IP1 för att denne går dit. I skolan beskriver IP1 det som att man 
lär sig efter kursplanen. På fritidsgården däremot lär sig IP1 av ”rena erfarenheter”. IP3 
beskriver också lärandet på fritidsgården på följande sätt: 

Jag lär mig att ta tillvara på mina egna åsikter. Det känns som om jag är ganska säker på vad 
jag tycker i vissa frågor. 

IP beskriver hur denne lär sig ”ta tillvara” på sina egna åsikter på fritidsgården. Att lära sig ta 
tillvara på sina egna åsikter leder till att IP3 är ”ganska säker” på vad denne tycker i vissa 
frågor. 

IP4 beskriver vad denne lär sig på fritidsgården i detta intervjucitat. Återigen har jag ställt 
lärandet i skolan mot lärandet på fritidsgården. IP4 beskriver det som följer: 

Ja, men det är ju klart att det du inte lär dig i skolan det lär du dig på fritidsgården. Du lär 
dig liksom inte social kompetens på en skola. Social kompetens är väl det viktigaste du har, 

oavsett om du i livet är läkare eller inte. Utan social kompetens kommer du ju ingenstans[. . .] 
Självklart lär man sig träffa kompisar i skolan, men det är ju inte under lektionerna, utan det 
är utanför skolan när du inte sitter på lektionerna liksom. Utan det är just det sociala och det 
språkliga. Hur du använder ditt språk det får du inte i skolan, oftast inte, utan det drar du på 
dig utanför. Social kompetensen finns det ju inte tillstymmelse till i skolan, utan det är ju bara 
på fritidsgården du kan hitta det. [. . .]Men jag tycker fritidsgården helt klart är viktigare och 
du lär dig viktigare saker på fritidsgården än i skolan. Du hade klarat dig socialt utan skolan, 
men inte utan att lära dig den sociala kompetensen. . . mycket av den sociala kompetensen har 

ju jag fått härifrån. 

IP4 menar att det som du inte lär dig i skolan, lär du dig på fritidsgården. En sak du enligt IP4 
inte lär dig i skolan är ”social kompetens”. Enligt IP4 är social kompetens ”det viktigaste” du 
kan lära dig oavsett om du i ditt liv är läkare eller inte. Om du inte har denna sociala 
kompetens kommer du ”ingenstans”. Samtidigt menar IP4 att du ”självklart” lär dig att träffa 
kompisar i skolan. Men detta lär du dig inte under lektionerna, utan utanför lektionstid när du 
inte sitter ner på lektionerna. Det handlar om just ”det sociala och det språkliga” enligt IP4. 
IP4 menar att man oftast inte får lära sig hur man ska använda språket i skolan, detta lär du 
dig snarare utanför skolan. Den sociala kompetensen menar IP4 att du inte hittar tillstymmelse 
till i skolan, den sociala kompetensen kan du ”bara hitta” på fritidsgården. IP4 menar vidare 
att du rent socialt skulle klara dig utan skolan, men att du inte skulle kunna klara dig utan att 
lära dig den sociala kompetensen. Enligt IP4 har han ”lärt sig mycket” av den sociala 
kompetensen på fritidsgården.  
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IP1 beskriver lärandet på fritidsgården på följande vis: 

Jag tycker det är, jag har växt upp här kan man säga, det är som allt jag har lärt mig kommer 
härifrån (skratt). Nej, men det är lite så att hemgården är som ett andra hem och har man 

problem kan man komma hit och få prat och stöd. 

IP1 menar att denne har växt upp på fritidsgården. Att växa upp på fritidsgården är 
sammanbundet med att IP1 har en känsla av att ”allt” denne har lärt sig kommer från den 
fritidsgård denne besöker; samtidigt skrattar IP1 vilket betyder att det kanske inte är helt sant 
att denne lärt sig allt på fritidsgården. IP1 menar att fritidsgården är som ett andra hem (som 
jag innan redovisat) och detta innebär att när IP1 har problem kan denne komma till 
fritidsgården och prata samt få stöd.  

IP1 fortsätter tala om sin uppfattning om vad denne lär sig på fritidsgården som följer: 

Att fritidsgården, fritidsgårdar är mycket mer öppna än skolan, där måste du göra så här, där 
måste du lära dig det här. På en fritidsgård, är det något man vill lära sig så är det mycket 

öppnare, det är inte så att man måste göra något på en fritidsgård. Så där lär man sig mer av 
andra folks erfarenheter. Ok, det man lär sig i skolan är också av andra folks erfarenheter, 
men på ett annat sätt.[...]  En fritidsgård är ju inte till först och främst för att lära sig saker, 

tror jag inte i varje fall och det är ju skolan. 

Fritidsgårdar är enligt IP1 ”mer öppna” än skolan. Att fritidsgården är mer öppen beror på att i 
skolan ”måste du” lära dig ”det här”. Om du vill lära dig något på en fritidsgård är det 
”mycket öppnare”. Att det är mycket öppnare beror på att du inte måste göra något på en 
fritidsgård. På en fritidsgård lär du dig mer av ”andras erfarenheter”. Detta menar IP1 att man 
gör i skolan också, men på ett annat sätt. Detta andra sätt hör säkerligen ihop med att det är 
bestämt i skolan vad du ska göra, i motsats till fritidsgården. 

IP2 beskriver vidare vad denne lär sig på fritidsgården: 

Och sedan har jag fått lära mig det att behandla alla med respekt och tänka på det när man 
pratar. Ja men liksom lära sig lite om livets regler, sånt som föräldrarna brukar lära en har 
de lärt här.[. . .] Men nu när man får lära sig och bete sig och så här som jag tycker att jag 
har fått genom hemgården, så blir man en bättre människa. Jag har lärt mig bli en bättre 

människa tror jag, med hjälp av hemgården. 

IP2 menar att denne har lärt sig att ”behandla alla” med respekt. Att behandla andra med 
respekt innebär att ”man” tänker på ”det när man pratar”. IP2 menar att denne har lärt sig lite 
om ”livets regler”. Att lära sig om livet regler är enligt IP2 sådant som föräldrar brukar lära 
en. IP2 menar att man lär sig detta på fritidsgården. IP2 tycker att denne har fått lära sig att 
bete sig genom fritidsgården och detta leder enligt IP2 till att man blir en ”bättre människa”. 
IP2 tror att denne har lärt sig bli en bättre människa genom fritidsgården denne besöker. 

Sammanfattningsvis finns det något som man skulle kunna kalla för ett socialt lärande på 
fritidsgården; man lär sig att vara social, eller man lär sig om livet regler som ligger nära detta 
sociala lärande. Detta lärande skulle vidare kunna leda till något som jag kallar för 
livskunskap. Något som en intervjuperson lär sig är exempelvis social kompetens, som denne 
menar är viktigare än det du exempelvis lär dig i skolan. Samme intervjuperson menar att 
denne har lärt sig att vara socialt kompetent på fritidsgården. En intervjuperson har en känsla 
av att denne har lärt sig allt på fritidsgården. Vidare verkar det finnas ett lärande som stärker 
intervjupersonernas självförtroende och de blir därmed bättre på att ta tillvara sina egna 
åsikter, samt behandla varandra med respekt. Det lärande som sker på fritidsgårdar är att 
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betrakta som ett öppet eller informellt lärande i förhållande till skolans formella lärande. På 
fritidsgården lär man sig exempelvis enligt en intervjuperson av rena erfarenheter. 
Avslutningsvis menar en intervjuperson att denne har lärt sig att bli en bättre människa på den 
fritidsgård som undersökts.       

Diskussion 
Då jag i egenskap av författare till denna uppsats har jobbat som fritidsledare, har detta 
självklart styrt min analys. Analysen har dessutom försökt förstås utifrån Habermas teori om 
det kommunikativa handlandet. Därmed avgränsas uppsatsen till syftet, som var att se närmre 
på vilka konsekvenser det kommunikativa handlandet har för fritidsgården i förhållande till 
fritidsledarens arbete som pedagog. Därmed bortser jag från att diskutera vilka konsekvenser 
specifika aktiviteter på fritidsgården har för lärande och ungdomars vuxenblivande. 
Exempelvis spelar musiken en viktig roll för de ungdomar som har intervjuats. Jag har själv 
tidigare i en kandidatuppsats närmat mig individer som spelar punkmusik på en fritidsgård92. 
Det visade sig att musiken hade en stor påverkan på dessa individers liv och det 
kommunikativa handlandet framkom dessutom i denna uppsats empiri. I den här uppsatsen 
vill jag dock främst diskutera själva förutsättningarna för det kommunikativa handlandet, 
genom att titta närmre på möten och kommunikation mellan de aktörer som rör sig på 
fritidsgården; med fokus på de möten som sker mellan fritidsledare och ungdomar. Jag vill 
också tala om bakgrunden för det kommunikativa handlandet, vilket är livsvärlden. Därmed 
bortser jag från att fördjupa specifika aktiviteter på fritidsgården, utan närmar mig istället 
möten och kommunikation i sig och inte specifika möten som inbegriper, musikutövande, 
biljardspel, pilkastning eller liknande. Samtidigt vill jag ändå skissa upp en bild av de mer 
praktiska aktiviteterna, då dessa framkom i resultatet.  

Först i detta kapitel kommer jag att problematisera den forskning om fritidsgården som denna 
uppsats tog upp i inledningen. På detta följer ett kort avsnitt om fritidsgården och olika 
aktiviteter, som ungdomarna beskrev i intervjuerna och som framkom i resultatet. Efter det 
följer tre teman där det empiriska materialet sammanbinds med Habermas teori om det 
kommunikativa handlandet. Avslutningsvis kommer en slutgiltig diskussion, där framtida 
frågeställningar och vidare forskning diskuteras.  

Problematisering och kritik av nutida forskning om 
fritidsgården 
Jag riktar en kritik mot Anita Kihlström och Hans-Edvard Roos som ligger invävd i vad som 
utgör deras primärmaterial. För att få en överskådlig bild över hur fritidsledaren ska bedriva 
sitt arbete i en senmodern tid, vänder de sig till fritidsledare för att få kunskap. Jag menar att 
detta leder till ett åsidosättande av de ungdomar som besöker fritidsgårdar. Man kan uppfatta 
det som att Kihlströms och Roos förslag på att använda det kommunikativa handlandet som 
plattform för fritidsledare är motsägelsefullt, då deras forskningsprocess inte tar hänsyn till 

                                                
92 Sandberg. Fredrik (2004): En grym gemenskap – Om identitetsarbete, gemenskap och integration i 
punkkulturen, med reflektioner kring fritidens betydelse som handlingsarena för subkulturer 
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den kunskap som ungdomar som besöker fritidsgårdar har. Genom att istället grunda 
kunskapen om fritidsgården i både ungdomarnas och fritidsledarnas livsvärld, kan den 
kunskap man framhåller ha intersubjektiva förtecken redan under forskningsprocessen. 
Samtidigt delar denna uppsats den teoretiska grunden i Habermas kommunikativa handlande 
med Kihlström och Roos. Därmed är kritiken främst en ontologisk kritik. 

Mats Trondmans tankar om den sociala underordningens logik är intressanta, men jag tror att 
de är knutna till fritidsgårdskontexter, som Trondman stött på. Därmed kan de inte göras 
universella, vilket förvisso Trondman inte gör anspråk på. Utifrån denna uppsats empiri kan 
jag inte se några tydliga tendenser till en social underordningslogik, även om jag självklart 
inte ställt frågor som rör detta93. Samtidigt är Trondmans resonemang intressant och i 
förhållande till diskussionen om livsvärldspedagogen, som jag senare ska tala om, bör denna 
form av gemenskap mellan fritidsledare och ungdomar beaktas. 

Ove Sernhede menade att en socialpedagogik med kritiskt emancipatoriska intressen ska 
prägla fritidsledares arbete på fritidsgårdar. Detta beror främst på det senmoderna samhällets 
hämmande krafter, som fritidsledare med ungdomarna kan skapa en insikt om. Jag vill mena 
att det är lätt att anta generella teoretiska begrepp, såsom exempelvis det senmoderna 
samhällets påverkan på människan. Det är svårare att faktiskt undersöka hur ungdomar på en 
fritidsgård ser på sina liv och sina behov. Samtidigt kan jag självklart inte motsäga mig 
tankarna om det senmoderna samhället, som i stort sett myntades av Jürgen Habermas. Att 
samhället genom ett kommunikativt handlande behöver kritiseras, håller jag med Sernhede 
om. Jag vill dock mena att man först måste undersöka under vilka premisser det 
kommunikativa handlandet ska fungera. Det kommunikativa handlandet är för mig inte bara 
något som ligger till grund för samhällskritik. Det kommunikativa handlandet  kan också vara 
en demokratisk form av pedagogik, som skapar legitima, ömsesidiga och välfungerande 
relationer mellan ungdomar och fritidsledare.      

Thorsten Laxviks bok bärande relationer är som jag innan nämnt normativ. Begreppet 
normativ innebär med andra ord generalisering. Detta motsätter sig denna uppsats, främst 
genom tron på att individens livsvärld, måste vara grundläggande för kunskap. Den bärande 
relation som Laxvik menar att fritidsledaren ska skapa med ungdomarna borde dessutom 
problematiseras mer. Utöver detta finns det en risk att bärande relationer mellan fritidsledare 
och ungdomar kan verka uteslutande, för de ungdomar som inte har en sådan relation med 
fritidsledaren. I denna uppsats talade jag exempelvis om hur starka gemenskaper kunde skapa 
misstänksamhet mot nya besökare.    

Ungdomsstyrelsen menar att ungdomar idag ska driva projekt, där fritidsledaren finns med 
som stöd. Detta ska skapa autonoma ungdomar. Jag ifrågasätter främst att Ungdomsstyrelsen i 
sin senaste rapport inte frågar ungdomar vad de tycker, utan istället vänder sig till 
fritidsledare, företrädare för folkhögskolor och fritidschefer runt om i landet. Därmed 
innefattar kritiken mot ungdomsstyrelsen en kritik som liknar den jag gav Kihlström och 
Roos. En undran från min sida är vad som händer med de ungdomar som inte vill driva 
projekt. Exempelvis finns det en risk att kravet på autonomitet kan formalisera fritidsgårdens 
verksamhet och därmed utestänga mindre instrumentella ungdomar. Genom att grunda 
forskningen i ungdomarnas livsvärld, kan man enligt mig, få en ökad förståelse för vilka 
behov ungdomar ”verkligen” har.   

                                                
93 Det bör dock framhävas att IP4 visar upp en viss antagonism mot skolan. 
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Musik och andra aktiviteter på fritidsgården 
Möten på en fritidsgård sker, utifrån resultatet av intervjuerna, inom ramen för olika 
aktiviteter. Exempelvis är musik ett framträdande tema i diskussioner som de intervjuade 
ungdomarna har med fritidsledare, men kanske främst med andra ungdomar som besöker 
fritidsgården. När ungdomarna möts på fritidsgården, finns det en mängd aktiviteter som de 
kan företa sig. Jag problematiserar, som jag innan nämnt, inte detta på ett djupare plan. 
Alltjämt vill jag lyfta fram det kort. Man kan visualisera det på följande sätt:     

 

 

  pingis   

    musik 

      

 Konserter    Repa, öva musik 

         Aktiviteter på fritidsgården   
   

  Dart    Graffiti 

 

Dessa aktiviteter utövas tillsammans mellan ungdomar eller mellan fritidsledare och 
ungdomar. I en tidigare publicerad uppsats i sociologi94, som jag innan nämnde, kom jag fram 
till att musiken var mycket betydelsefull, för främst de ungdomar som aktivt spelade 
tillsammans i band. Musik är ett mycket intressant medium för lärande och exempelvis 
socialisation, men i denna uppsats avgränsar jag mig från att utförligare fördjupa mig i musik 
och liknande aktiviteter, såsom exempelvis graffiti.    

                                                
94 Sandberg. Fredrik (2004) 
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Livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen och 
livskunskapen 
I de svar som ges av ungdomarna och som framkom i min kandidatuppsats i pedagogik95, 
framkommer vissa kännetecken som är ovedersägliga, i den fritidsgårdsmiljö jag undersökt. 
Fritidsgården inrymmer kännetecken som kan framställas som följer: 

 

komma och gå som man vill    fritidsgårdsbesökare 

 

   fritidsgård 
 

     fritidsledare 

 

språk    kommunikation 

 

  

 genom att kommunicera lär dessa aktörer sig något 

 

  

 detta lärande leder vidare till kunskap 

 

Dessa aspekter verkar vara sannolika i en fritidsgårdsverksamhet. Dessa punkter kan också 
vara viktiga att beakta i framtida forskning Men jag kan samtidigt aldrig påstå att en 
fritidsgård ser ut på ett visst sätt, men jag vågar tro att fritidsgårdar är öppna och därmed låter 
dess besökare komma och gå som de vill. Jag kan inte säga att fritidsgårdsbesökare eller 
fritidsledare som jag aldrig träffat, är på ett visst. Jag kan inte heller veta vad dessa 
kommunicerar om, men jag kan förutsätta att de pratar. Jag kan inte veta vad de lär sig, men 
jag kan förutsätta att de lär sig något. Den kunskap som lärandet leder fram till kan jag inte 
heller veta något om, mer än att det med stor sannolikhet uppstår någon form av kunskap.  

Samtidigt kan jag utifrån de intervjuer som har genomförts i denna uppsats, visa på hur 
exempelvis kunskap och lärande framträder utifrån de intervjuade ungdomarnas svar. Därmed 
kan jag fylla i luckorna, men bara hänvisa till den kontext jag undersökt.  

Fortsättningsvis i diskussionen kommer jag nu först kort att tala om olika aktiviteter på 
fritidsgården. Efter detta fokuseras tre teman: livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen och 
livskunskapen. Ett förtydligande bör göras och det är en avgränsning som jag till viss del 

                                                
95 Sandberg, Fredrik (2005) 



 43 

gjort. Jag kommer inte att tala alltför mycket om samtal och lärande mellan ungdomar. Detta 
hoppas jag legitimeras av mitt syfte, som syftade till att se närmre på vilka konsekvenser det 
kommunikativa handlandet kan ha för fritidsgårdens verksamhet. Dessutom har jag valt att 
fokusera på att utveckla begreppet livsvärldspedagog och sammanbinder därmed det 
kommunikativa handlandet med fritidsledaren som utgångspunkt.  

Livsvärldsarenan 
I teoriavsnittet redogjorde jag för livsvärlden och i detta avsnitt vill jag konkretisera detta 
begrepp med den kunskap som intervjuerna givit. Det är Habermas tolkning, ifråga om 
livsvärlden, som gör sig gällande här. Livsvärlden är, utifrån Habermas, sammanbunden med 
individens subjektiva erfarenheter. Därmed måste det ges utrymme för individens 
subjektivitet. Livsvärlden ges utrymme, som bakgrund, i relationer med vänner och familj. I 
resultatet framkom följande aspekter, som relevanta för fritidsgården sedd som en 
livsvärldsarena: 

•     begreppet andra hem framkom i alla de intervjuades svar som en beteckning på             
fritidsgården 

• intervjupersonerna hade en föreställning om fritidsgården och det sociala umgänget som 
en familj       

• fritidsgården är en plats där det känns som om alla lyssnar mer 

• mellanrummet mellan ungdomar och fritidsledare är små 

Det är nu också möjligt att visualisera fritidsgårdens attribut, utifrån uppsatsens empiri, på 
följande sätt: 

 

  Små mellanrum mellan vuxna och ungdomar 

 

             familj       alla lyssnar mer
   

  

Fritidsgården  

 

 

ett andra hem 

 

Begreppen hem och familj ger konnotationer till en social miljö, där individen har sina sociala 
relationer. Därmed kan fritidsgården sedd ur de intervjuade ungdomarnas svar, ses som en 
arena där livsvärlden kan verka som bakgrund för intersubjektivitet genom språket. Jag ser 
därmed den undersökta fritidsgården som en livsvärldsarena. I begreppen hem och familj 
betecknas något som är icke främmande; Habermas menar att det i människans livsvärld inte 
finns några fullständigt främmande situationer, beroende på att livsvärlden är uppbyggd på 
kulturell kunskap som redan innan känns igen. I detta vilar påståendet att livsvärlden tjänar 
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som en social a priori som är inbyggd i intersubjektiviteten av ömsesidig förståelse genom 
språket. Fritidsgården verkar utifrån denna uppsats empiri ha förutsättningarna för den sociala 
a priori som konstitueras i Habermas livsvärld. Därmed inte sagt att livsvärlden inte skulle 
vara sårbar96.  

Enligt ungdomarna är inte fritidsledarna på fritidsgården för att hålla koll på ungdomarna, 
vilket kan ses som ett minimerande av maktanspråk; detta leder till att reproduktionen av 
fritidsgården som en livsvärldsarena görs möjlig. Livsvärlden är som jag innan nämnt en 
arena som är social. Detta legitimeras genom att fritidsledaren, som skulle kunna göra anspråk 
på makt, lyssnar på ungdomarna och därmed skapar en plattform för kommunikativt 
handlande. Ett tydligt exempel på att fritidsgården kan gör anspråk på livsvärldens strukturer 
är exemplet med borttagandet av gränser, som jag tidigare redogjort för. Det handlade i detta 
fall om att ungdomarna fick röra sig i köket där dessutom fritidsgårdens kassaapparat är 
belägen. Detta leder till ett minimerande av gränser, som fritidsledaren egentligen är 
berättigad att dra. När ungdomarna tillåts beträda fritidsledarens mark, öppnas en miljö av 
ömsesidighet upp.        

Förutom dessa aspekter är fritidsgården, mer generellt, en plats där ungdomar kan komma och 
gå som de vill. Det finns inga tidsbestämda aktiviteter, förutom de som ungdomarna själva tar 
sig för. I alla situationer är ungdomarna fria att välja bort aktiviteter. Dessutom finns det inte 
något i fritidsgårdens verksamhet som strävar efter uppnåendet av makt eller pengar. I 
exempelvis skolan legitimeras ungdomars handlingar utifrån viljan av att uppnå kapital i form 
av betyg. Detta leder säkert i många fall till ett strategiskt handlande, där kravet på 
intersubjektivt koordinerade mål minimeras. På en arbetsplats är individen ofta föremål för 
regler som är förutbestämda och då företags mål är ackumulerande av makt och pengar 
begränsas individens handlande97. Fritidsgården kan i motsats till företag och skola därmed 
ses som en livsvärldsarena som tjänar som bakgrund för ett kommunikativt handlande. 
Fritidsgården sedd som en livsvärldsarena kan därmed utgöras av följande fyra punkter. 

• ungdomarnas syn på fritidsgården som ett hem med en familjär känsla, tyder på en social 
a priori med intersubjektiva förtecken 

• genom fritidsledarens anspråk på ömsesidighet och borttagande av gränser minimeras 
anspråk på makt 

• fritidsgården är en arena där ungdomarna som besöker denna kan gå och komma som de 
vill 

• fritidsgården strävar inte efter uppnåendet av makt eller pengar 

Samtidigt är begreppen familj och hem förenat med en gemenskap som kan verka uteslutande. 
Detta kommer jag i nästa avsnitt att följa upp i förhållande till de kriterier jag ställer upp för 
livsvärldspedagogens uppdrag. 

                                                
96Det finns en risk att livsvärlden koloniseras av fritidsledaren och att livsvärlden därmed förlorar sin 
integrerande funktion som horisont eller bakgrund för språkligt intersubjektiva processer. 
97 Både företag och skola skulle också kunna uppnå en mer livsvärldsintegrerande plattform, om det gavs 
utrymme för ett kommunikativt handlande mellan alla de individer som ingår i företaget eller skolans 
organisation. Detta skulle dessutom skapa organisationer som skulle kunna ses som mer legitima och 
demokratiska, då intersubjektivt framkomna förståelser skulle ligga till grund för koordinerandet av företagets 
eller skolans handlande. Detta är dock ett idealt scenario och skulle självklart vara svårt att genomföra; främst 
beroende på rådande hierarkier, samt individers instrumentella handlande och anspråk på makt. 
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Livsvärldspedagogen 
I kandidatuppsatsen i pedagogik, samt i avsnittet livsvärldspedagogen i denna uppsats, 
framhöll jag vilka aspekter som format livsvärldspedagogen. I detta avsnitt vill jag utveckla 
och diskutera dessa aspekter genom att sammanföra denna uppsats empiri med Habermas  
teori om kommunikativt handlande. Intervjupersonerna i denna uppsats beskriver 
fritidsledaren: 

• mer som kompis och polare än fritidsledare 

• som en del av gänget, vilket beror på en ömsesidig respekt 

• som att denne inte är på fritidsgården för att hålla koll på ungdomarna, vilket ger en 
kompisstämning i möten och samtal 

• som någon som hjälper till att sudda ut gränser mellan vuxenvärlden och ungdomarna  

• som någon som lyssnar mycket på ungdomarna 

• som någon som är trygg och har mer ansvar än de intervjuade ungdomarna 

Man kan vidare visuellt framställa de intervjuade ungdomarnas bild av fritidsledaren som 
följer: 

 

 

  mer som kompis   är icke auktoritär 

    

       Fritidsledare 
     är trygg 

 

  

 

 lyssnar mycket på ungdomar   suddar ut gränser 

 

 

 

Att fritidsledaren ses mer som en kompis eller polare och en del av gänget, tyder på att 
ungdomar och fritidsledare integrerats utifrån ömsesidiga förhållanden. Fritidsledarna verkar 
minimera anspråk på makt genom att inte försöka hålla koll på ungdomarna. Denna aspekt 
suddar ut gränser, mellan ungdomar och fritidsledare, vilket leder till möten som kan 
synliggöras som jämbördiga. Dessutom lyssnar fritidsledarna mycket på ungdomarna vilket 
tyder på att det finns en social interaktion mellan fritidsledare och ungdomar som inte 
försöker styras av den vuxne fritidsledaren. Vidare är ungdomarna medvetna om att 
fritidsledarna jobbar på fritidsgården och att de därmed har ett ansvar, som inte ungdomarna 
har. Fritidsledaren ses också som trygg, vilket tyder på att fritidsledaren ses som vuxen och 
därmed är stödjande för de intervjuade ungdomarna. Samtidigt måste denna positiva bild 
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förstås utifrån de ungdomar som varit föremål för intervjuer. Dessa ungdomar producerar en 
viss bild av fritidsgården, som kanske andra ungdomar som vistas på fritidsgården inte 
framställt på samma vis.  

För att ett kommunikativt handlande ska kunna fungera krävs främst att det finns en 
ömsesidighet mellan fritidsledare och ungdomar. Detta verkar också vara fallet i förhållande 
till de intervjuade ungdomarnas svar. Det faktum att möten mellan fritidsledare och ungdomar 
verkar skapa jämbördiga relationer, kan ses som att båda parter kan uttrycka sig utifrån 
följande, av Habermas myntade, giltighetsanspråk: ”Att uttrycka sig förståeligt, att ge 
(lyssnaren) något att förstå, att därvid göra sig förstådd och att uppnå en inbördes 
förståelse”98.  

Det är också viktigt att här poängtera att fritidsledaren, i egenskap av vuxen, skulle kunna 
handla instrumentellt. Därmed är det främst fritidsledaren som har möjlighet att göra anspråk 
på makt och därmed göra det kommunikativa handlandet omöjligt. För att fritidsledaren ska 
kunna göra anspråk på att vara en livsvärldspedagog, måste denne minimera sina maktanspråk 
till fördel för en jämbördig kommunikativ dialog.   

För att än mer förstärka bilden av det kommunikativa handlandet och hur detta yttrar sig i 
intervjupersonernas svar, är följande punkter relevanta. De intervjuade ungdomarna beskriver 
att:    

• där finns en ömsesidighet i det lärande som uppstår mellan fritidsledarna och ungdomarna 

• fritidsledarna delar med sig av sina erfarenheter och dessutom lyssnar de på det som 
ungdomarna säger  

Att både fritidsledaren och ungdomarna lär sig något tyder på att ett kommunikativt 
handlande kan ske/sker. Skillnaden mellan ungdomar och fritidsledare, som jag tidigare 
nämnt, är att fritidsledaren är vuxen och därmed har mer erfarenhet. Som jag innan berört har 
fritidsledaren till följd därav ett ansvar inför ungdomarna, att bemöta dem utifrån ett 
ömsesidigt perspektiv. Vidare menar ungdomarna att fritidsledarna delar med sig av sina 
erfarenheter, samtidigt som de lyssnar på vad ungdomarna säger. Detta tyder på att ungdomar 
och fritidsledare ingår i en intersubjektiv gemenskap, där både ungdomar och fritidsledare 
delar med sig av sitt respektive vetande.   

Utifrån de argument som jag framlagt i detta avsnitt tycks följande av Habermas 
giltighetsanspråk kunna uppfyllas i relationen mellan fritidsledare och ungdomar: ”(a) att det 
utförs en talhandling som är riktig med hänsyn till den normativa kontexten, så att det uppstår 
en relation mellan honom och lyssnaren som erkänns som legitim; (b) att göra en sann utsaga 
[. . .], så att lyssnaren övertar och delar talarens vetande; och (c) att yttra åsikter, avsikter, 
känslor önskningar och sannfärdighet så att lyssnaren tror på vad som sägs.” 99 

För att konkretisera diskussionen kommer jag nu att tydligare redovisa kriterierna för 
livsvärldspedagogens arbete. Utifrån denna uppsats resultat ska livsvärldspedagogen: 

• tillämpa ett kommunikativt handlande i relationen med de ungdomar som besöker 
fritidsgården 

                                                
98 Habermas, Jürgen (1996): S.144.  
99 Ibid. S.134   
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• ha ett större ansvar än ungdomarna för att agera kommunikativt, då denne kan göra 
anspråk på makt i förhållande till sin överordnade position som vuxen  

• vara trygg i egenskap av vuxen och i de fall där ungdomar på fritidsgården exempelvis 
försöker utestänga nya besökare, kan denne genom ett kommunikativt handlande, på ett 
sannfärdigt sätt, övertyga dessa ungdomar om att de agerar illegitimt  

• vara öppen för ungdomarnas erfarenheter och ha ansvaret för att deras åsikter, idéer och 
tankar tas i anspråk vid utformandet av fritidsgårdens verksamhet 

• hjälpa till att stödja ungdomarna i sitt vuxenblivande, genom att agera vuxen på ett 
sannfärdigt sätt, samtidigt som de bibehåller en ömsesidighet i relationen med ungdomarna   

Om fritidsledaren handlar kommunikativt med ungdomarna som besöker fritidsgården, kan 
fritidsgårdens reproduktion ses som legitim och reproduceras därmed vidare som en 
livsvärldsarena. Samtidigt är det kommunikativa handlandet ett idealt scenario, vilket innebär 
att det snarare handlar om en strävan100 efter ett kommunikativt handlande. Det bör också 
sägas att det finns vissa problem med att applicera ett kommunikativt handlande mellan vuxen 
och ungdomar, då det finns olikheter ifråga om exempelvis livserfarenhet. Samtidigt, som jag 
tidigare hävdat, kan detta avhjälpas om fritidsledaren inser sitt ansvar som vuxen och inte 
utnyttjar sin överordnade position för att handla instrumentellt eller egocentriskt.                                                                                                    

 

Livskunskapen 

Det tredje och sista temat för diskussionen i denna uppsats fokuserar på vad ungdomarna lär 
sig på fritidsgården och vad för kunskap detta leder fram till. Jag har i detta avsnitt avgränsat 
mig till det lärande som jag menar faller under det myntade begreppet livskunskap. De 
intervjuade ungdomarna beskriver sammanfattat att de: 

• lär sig att kommunicera med varandra på fritidsgården 

• lär sig att ta hand om varandra  

• lär sig att respektera varandra, trots att de är olika   

• lär sig att vara sociala 

• lär sig social kompetens 

• lär sig om livets regler 

• lär sig av rena erfarenheter 

• lär sig att bli bättre människor 

                                                
100 Min kursivering. 
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Kunskap och lärande är bundet till det som händer i mötet mellan fritidsledaren och 
ungdomarna, samt i mötet ungdomar emellan. Man kan nu visualisera vad för kunskap och 
lärande som framkommer på fritidsgården. Det ser då ut som följer:   

 

 kommunicera   social kompetens 

 

 

 livets regler  Kunskap – Lärande   

 

     respekt 

                 empati                 

 

Att ungdomarna lär sig att kommunicera med varandra på fritidsgården, kan ses som att de 
utvecklar egenskaper som kan hjälpa dem i sina framtida livsprojekt. De verkar också lära sig 
att få en förståelse för att de är olika, men då de delar och vistas på samma fritidsgård är de 
tvungna att komma överens och respektera varandra. Detta bidrar till en förståelse för sig själv 
i förhållande till andra människor och därmed utvecklar de självförtroende och personliga 
identiteter101. Jag vill mena att detta utvecklar kunskap i empati och förståelse för andra 
människor, i förhållande till den egna personen. Livsvärldspedagogen bidrar i detta fall med 
en vuxens erfarenhet och kan därigenom med ett kommunikativt handlande, skapa verktyg för 
ungdomarna att hantera de relationer ungdomarna ingår i på fritidsgården. 

Att lära sig att vara social, kan också ses som träning i socialt samspel. Detta leder, enligt de 
intervjuade ungdomarna, fram till en utveckling av social kompetens. I framtiden kan denna 
sociala kompetens spela en stor roll för de intervjuade ungdomarna, när de exempelvis söker 
jobb, jobbar eller vid upprätthållandet av relationer med vänner och bekanta. De uppnår 
därmed en kunskap i social kompetens som kan tjäna dem väl, som ungdomar och senare 
vuxna, i ett alltmer svårhanterligt och kontingent senmodernt samhälle. Denna sociala 
kompetens är bunden till livsvärldspedagogens arbete och den sociala kompetensen kan 
skapas genom en förståelse för intersubjektiv kommunikationen, eller ett kommunikativt 
handlande. Att de lär sig om livets regler är också sammanbundet med ungdomarnas väg mot 
ett vuxet liv och genom detta får de en insikt i hur de ska hantera och förstå hur det är att leva 
i ett samhälle i förhållande till andra människor; en slags grundläggande normativa kunskaper 
om livets förutsättningar. 

Att de lär sig av egna erfarenheter visar på ett informellt lärande, där de blir personligen 
ansvariga för det lärande de företar sig på fritidsgården. När deras egna och andras 
erfarenheter, exempelvis fritidsledarens, ligger som grund för lärande, utvecklas sociala 
kunskaper som det inte ges utrymme för i formaliserade läromiljöer, såsom till exempel 
skolan. Detta kan skapa självförtroende och vara avgörande för framtida livsavgörande beslut  

                                                
101 Min kursivering. De kursiveringar som följer i detta avsnitt är också mina kursiveringar. 
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Avslutningsvis nämnde en av de intervjuade ungdomarna att denne blivit en bättre människa, 
vilket leder till att ovanstående påståenden styrks än mer. Dessutom tyder det på att 
fritidsgården har en stor mening och betydelse för ungdomarnas liv; alla uttryckte egentligen 
liknande påståenden om den undersökta fritidsgården. Dessa aspekter kan sammanföras och 
leder fram till vad jag kallar för livskunskap. Med livskunskapen utvecklas de intervjuade 
ungdomarnas: 

• självförtroende och personliga identitet 

• empati och förståelse för andra människor  

• sociala kompetens  

• grundläggande normativa kunskaper om förutsättningar i livet  

• Sociala kunskaper som det inte ges utrymme för i formaliserade läromiljöer 

Lärandet och denna livskunskap är sammanfattande för alla de relationer som ungdomarna 
ingår i på en fritidsgård. Därmed lyfts nu också relationen och lärandet som uppstår mellan 
ungdomarna. Självklart skulle jag kunna undersöka, huruvida ett kommunikativt handlande 
sker mellan ungdomarna. Jag har dock istället valt att se det kommunikativa handlandet, som 
en grund för pedagogiskt arbete på en fritidsgård. Därmed har jag valt att lägga ansvaret hos 
fritidsledaren som livsvärldspedagog. En förhoppning skulle dock vara att ungdomarna, lär 
sig att handla mer kommunikativt om fritidsledaren gör detta. Vad som dessutom 
framkommer i begreppet livskunskap är att fritidsgården har en stor mening och betydelse i de 
intervjuade ungdomarnas liv. Antagligen kommer deras tid på fritidsgården att forma en stor 
del av deras framtida liv. Jag vill mena att den livskunskap de bär med sig från fritidsgården, 
kan vara av avgörande betydelse för deras vuxna liv. Sammanfattningsvis kan man synliggöra 
de tre delarna livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen och livskunskapen. Livsvärldsarenan är 
bakgrunden för livsvärldspedagogens arbete och livskunskapen är resultatet av 
livsvärldspedagogens arbete102: 

 

  

 

 

                                                
102 Det bör påpekas att livskunskapen också är bunden till de möten och det lärande som uppstår i möten mellan 
ungdomar på fritidsgården. Jag har en förhoppning om att kunna återvända till detta i framtiden och fördjupa 
förståelsen för möten mellan ungdomar och det lärande som detta ger upphov till. 

Livsvärldspedagogen 

- handlar 
kommunikativt 

- gör inte anspråk på 
makt  

- handlar ömsesidigt i 
förhållande till 
ungdomarna 

- övertygar 
sannfärdigt, aldrig 
instrumentellt 

- utgår från 
ungdomarnas livsvärld 
som bakgrund 

Livsvärldsarenan 

- ger utrymme för 
subjektets livsvärld 
som horisont 

- är social a priorisk 

- är intersubjektiv 

- ger förutsättningar 
för ungdomar att 
komma och gå som 
de vill 

- strävar inte efter 
uppnåendet av makt 
eller pengar 

Livskunskapen 
(skapar)  

- social kompetens 

- empati 

- självförtroende 

- personliga 
identiteter 

- normativa 
kunskaper om livets 
förutsättningar 
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Avslutande sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka konsekvenser det kommunikativa handlandet 
kan ha för fritidsgården i förhållande till fritidsledarens som pedagog. I diskussionen 
avgränsades materialet till förmån för, främst, en fördjupning och teoretisk tillämpning och 
förståelse för de tre delarna livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen och livskunskapen. 
Sammantaget gav frågeställningarna följande resultat:  

• ungdomarnas uppfattning av fritidsgården var vägledande för begreppet livsvärldsarena 

• frågan om fritidsgårdens mening och betydelse gav insikter ifråga om vilket lärande och 
vilken kunskap som uppstod på fritidsgården  

• ungdomarnas uppfattningar om fritidsledarna och frågan om vad som skedde i mötet 
mellan dem gav insikter som var med och formade livsvärldspedagogen 

• frågan om vilket lärande som uppstod på fritidsgården, hjälpte till att forma begreppet 
livskunskap 

• frågan om möten och lärande mellan ungdomar avgränsades till viss del i diskussionen, 
men gav ändå en kunskap som kunde integreras i begreppet livskunskap 

För framtiden är min förhoppning att fritidsgårdar kommer att bli föremål för mer forskning. 
Samtidigt är fritidsgården svår att utvärdera, då man inte ger exempelvis betyg till 
ungdomarna. Därmed måste fritidsgården kunna legitimera sin verksamhet som viktig i andra 
avseenden. Jag hoppas att denna uppsats gett insikter och visat värdet av fritidsgårdens 
verksamhet. Även om jag kanske motsäger mig själv genom att vidga mitt resultat vill jag 
ändå säga: Det finns en stor sannolikhet att andra fritidsgårdar, då den undersökta 
fritidsgården betyder mycket för de intervjuade ungdomarna, också fyller en stor mening i 
andra ungdomars liv i Sverige103. Därmed borde fritidsgården ges legitimitet och 
förhoppningsvis få ökade medel för utveckling och forskning. Om detta sker kan fler 
fritidsgårdskontexter undersökas och genom detta kan förståelsen för fritidsgården fördjupas.    

                                                
103 Min kursivering. 
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Bilaga 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 

– Ålder 

– Sysselsättning 

 

Huvudfråga 1. 
Kan du berätta hur du uppfattar fritidsgården som du besöker? 
 

Underfrågor. 
– Vad gör du på fritidsgården? 

– Vad har fritidsgården för mening och betydelse för dig? 

 

Huvudfråga 2. 
Kan du berätta hur du uppfattar fritidsledarna som jobbar på fritidsgården? 
Underfrågor. 
– Vad händer i mötet med fritidsledarna? 

– Vad pratar ni om i dessa möten? 

– Vad lär du dig i mötet med fritidsledarna? 

 

Huvudfråga 3. 
Kan du berätta hur du uppfattar möten med andra besökare på fritidsgården? 
Underfrågor. 
– Vad händer i mötet med andra besökare på fritidsgården? 

– Vad pratar man om när man träffas på fritidsgården? 

– Vad lär du dig i mötena med andra besökare? 


