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Ungdomsverksamhet 
”Någonstans att bara vara” citat av en ungdom i Båstad 

 

 

Jonas Hållen (svensk frilans- journalist) skrev för några år sedan under rubriken ”mer 
tid är vad barn behöver”. I texter berörde han några tänkvärda saker. Det finns gott om 
forskning som visar att barn och ungdomar har ett stort behov att bara få vara. Ändå strävar 
vi vuxna i allt större utsträckning att organisera och schemalägga deras liv. Idag är det 
fullkomligt normalt att en femåring deltar i organiserande träningar. Elitsatsning börjar redan 
vi 11-års ålder ibland även tidigare. 
När fritidsforskaren Ulf Blomdal och hans kolleger frågar ungdomar vad de vill att kommunen 
ska satsa pengar på, visar de sig att stödet för spontana fritidsaktiviteter är starkt, bland 
såväl pojkar som flickor, i alla sociala grupper. Den tyska ungdomsforskaren och filosofen 
Tomas Ziehe talar om barn och ungdomars behov av ”frirum” där de kan utveckla sin 
identitet och sitts samspel med andra människor. 
 
Ungdomsgårdar är samhällets behov att skapa goda utvecklingsmiljöer åt sina invånare.  
Alla barn och ungdomar i ett lokalsamhälle ska ha rätt till dagligt bekräftande i offentligt 
finansierade miljöer. En del ungdomar i högstadiet och gymnasiet känner sig bekräftade i 
skolan. Andra blir sedda i föreningar och på arbetsplatsen. Några har gården som sin 
huvudsakliga arena för positiv identitetsutveckling. 
 
Inom Park och Fritidsförvaltningen i Båstad kommun bedrivs ungdomsverksamhet på två 
Ungdomens Hus. Dessa är förlagda på Musteriet i Båstad och UH i Förlsöv.  
 
Arbetet bygger på gemensamma värdegrunder: 

 Ungdomar har rätt att må bra. 

 Verksamheten ska främja ungdomars utveckling 

 Vi har positiva förväntningar på ungdomar, och alla har rätt att få en chans. 

 Ungdomar har kraft, möjlighet och resurser som vi kan hjälpa dem att ta fram. 

 Ungdomar behöver inte vuxna arrangörer, ungdomar behöver stöd och inspiration av 
vuxna för att själva producera. 

 Ungdomar ska ges möjlighet att påverka sin situation 

 Ungdomens hus ska vara en mötesplats där olika ungdomar ska kunna mötas. 

 Ungdomar har rätt att bara vara 
 
Vad är en öppen verksamhet på ungdomens hus? Och hur jobbar vi? 
Den öppna verksamhetens pedagogik är utformad med hänsyn till de grupper som inte är 
vana att organisera sig. Den består i huvudsak av öppen verksamhet, frivillig för icke 
tidsbundna mötet, i en offentlighet. Alla är välkomna oavsett ålder, kön, klass, etnisk 
bakgrund, livsstil och funktionshinder. I verksamheten finns också möjlighet till fördjupat 
engagemang, inflytande och ansvar. 
 
Det finns en strävan att skapa förutsättningar till en positiv livsstil med ett gott livsmönster 
samt demokratisk träning.  
 
 
 



 

 2 

 
 
 
 
Verksamheten är fri från kommersiella intressen och krav på prestationer för att duga, man 
kan vara sig själv. Det är en unik offentlig miljö där besökare och personal möts under öppna 
och frivilliga former. Miljön på gården ska utgå från att skapa goda möten och relationer 
mellan människor.   
 
Ungdomar ska få stöd av gårdens medarbetare att formulera sina mål och att förverkliga sina 
drömmar. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att ungdomar ska ta ansvar och se 
snabbt resultat inom vår verksamhet. 
Ungdomar har inflytande i vår verksamhet, skapad av och för ungdomar genom: 

 Ungdomar utgör de normer för de aktiviteter som anordnas. 

 Vi är lyhörda för ungdomars önskemål, även de outtalande. 

 Grund idé ” vi är till för dig” och ”vi gör det tillsammans” 
 
Vi bygger nätverk mellan olika verksamheter och är mån om att utveckla och finna nya, 
ibland otraditionella, verksamhetsformer som tilltalar och utvecklar olika ålders- och 
intressegrupper. Många aktiviteter bedrivs även av besökaren själv, och vår uppgift är då av 
mer samordnande och rådgivande karaktär. 
 
Att verksamheten är öppen får inte blandas ihop med att den är ostrukturerad. Tvärtom 
kräver öppen verksamhet en hög medvetenhet av dem som verkar i den. Verksamheten 
kräver specifika metoder i form av förhållningssätt, gränssättningar, relationskompetens etc. 
 
Gårdens medarbetare är också folkbildare och dess främsta uppgift är att främja den 
enskilde individs personlighetsutveckling, livskvalitè och handlingsberedskap.  
Hur når vi dit? 

 Vi är bra och positiva vuxna som är medvetna om hur viktigt vårat förhållnings sätt är. 

 Vi är tillmötesgående och har en positiv kontakt med besökaren. 

 Ungdomarna ska kunna anförtro sig till oss. 

 Vi bygger bärande relationer 
 
Vår yrkeskompetens ska vara tydlig genom: 

 Vi är fritidsledare 

 Vi vill skapa trygghet 

 Vi sätter gränser och rimliga krav utan regelbok 

 Vi skapar aktiviteter med ungdomar, om behov finns. 

 Vi samarbetar med andra vuxna runt ungdomar 

 Vi kan själva bedömer om vi ”rätt ute” genom respons från ungdomar. 
 

Våran vision är: EN MÖTESPLATS I STÄNDIG UTVECKLING 
 

För mer information kontakta: 
Musteriet 0431-77670 

UH Förslöv 0431-77605 

 

 
Viss text är hämtad från Jönköpings kommun och Fritidsforum 
 


