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ABSTRAKT 
 

PG Wede 

 
”… skola, häst, hund och pojkvän” - om ledarledda fritidsaktiviteters eventuella betydelse 
för skolprestationer 
 
 
”…  school, horse, dog and boyfriend - about possible impact on school results caused by  
spare time activities lead by a leader 

Antal sidor: 21 

Syftet med min undersökning är att se om en ledarledd fritidsaktivitet innebär en kunskapsöver-

föring, ett intuitivt lärande hos ungdomar från vuxna, av det slag som förekom under ”den andra 

dagen” på den tiden ungdomar gick i skolan varannan dag eller varannan vecka. 

 Jag har genomfört fem intervjuer med slumpvis utvalda elever med höga skolbetyg och fem med 

slumpvis utvalda elever med låga skolbetyg på gymnasieskolan. 

Min utgångspunkt är att de ungdomar som deltar i ledarledda aktiviteter på sin fritid får 

upplevelser, färdigheter och erfarenheter som gagnar deras skolarbete. 

Resultatet bekräftar min utgångspunkt. Framför allt får de uppleva glädje och gemenskap som de 

också upplever i skolan medan de som inte har någon särskild organiserad aktivitet upplever 

skolan som ”seg” och något som de måste ”gå av”. 

 

 

 

 

Sökord: Arbete, fritidsaktivitet, känslor, reproduktion, studieresultat. 
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Inledning 
Jag har arbetat i tjugo år som lärare och fascineras fortfarande av att en del elever verkar klara allt 
och hinna allt. I dag talas mycket om stressen i skolan, betygshets etcetera, men somliga elever 
ägnar sig åt både musik och idrott på sin fritid och klarar ändå skolarbetet med glans. Vilka 
kunskaper har de var har de fått dem? I samband med ITIS-projektet läste jag om begreppet 
reproducerad kunskap, alltså en slags kunskapsöverföring, från vuxna till unga, utan en direkt 
lärandesituation. När jag sedan läste Tom och Rita Tillers bok Den andra dagen - Ett vidgat rum för 
lärande (2003) fick jag idén till mitt examensarbete. Jag ville se om deras tankar om 
kunskapsöverföring mellan vuxna och unga gäller i moderniserad form, om den andra dagen kan 
vara ersatt med organiserad, ledarledd fritidsaktivitet. Kanske ersätter de oftast ideella ledarna i 
föreningar och klubbar av olika slag de vuxna i familjen och byn som förr var de ungas förebilder 
och trygghet. 
 
Borde vi lärare uppmuntra och aktivt uppmana eleverna till att gå med i organiserade ledarledda 
fritidsaktiviteter så att de får fler vuxenrelationer? Får de ungdomar som idag tillbringar sin fritid i 
mediabruset eller med kompisar, övergivna av vuxengenerationen, sämre intrapersonell och 
interpersonell utveckling, som missgynnar deras lärande? 
 
T & R Tiller har hämtat titeln på sin bok från den tid då man gick i skolan en vecka och var ledig en 
vecka. Under den lediga veckan deltog man i arbetena hemma på gårdarna. Denna konstruktion var 
en slags nödlösning men den medförde mycket positivt som dagens skola går miste om, nämligen en 
anknytning till verkligheten och ett mod och en lust att lära sig nya saker. I det agrara samhället 
fanns det gott om relationer mästare - lärling, det fanns många som brydde sig om en, det fanns ge-
menskap och samarbete och gamla och unga möttes och resonerade tillsammans om vardagens pro-
blem. Under den andra dagen kunde man också reflektera och kanske diskutera vad man lärt sig 
dagen innan, medan man rensade fisk eller grävde diken. 
 
Tillers menar naturligtvis inte att vi ska ge eleverna ledigt varannan vecka, men de efterlyser ett 
större läranderum, ett rum där livserfarenheter och samhällskontakten får plats. Dessutom har jag 
inspirerats av Ulf P Lundgrens skrift Skolan och tusenårsskiftet (1999) där han skriver just om 
kunskapsreproduktion, en överföring av mänskliga dygder som arbetsmoral, uthållighet, samarbete, 
självdisciplin etc. i gemenskapen i det gamla bondesamhället.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att se om:  

• det, under ledarledda fritidsaktiviteter, förekommer en kunskapsöverföring och individuell 
utveckling, som gynnar elevernas skoltillvaro, emotionellt och lärandemässigt,  

• eleverna får något, emotionellt och intellektuellt, som kan gynna skolarbetet, genom de nära 
relationerna med sina ledare och sin delaktighet i vuxenvärlden, 

• den struktur, som delaktighet i föreningar, idrottsklubbar, körer eller liknande skapar i 
tillvaron, kan påverka elevens vardag,  

• ungdomars emotionella intelligens, förmåga att ta mot- och medgångar, kan påverkas, om 
man får chansen att leva ut sina känslor spontant i olika sammanhang. 

 

Tidigare forskning 
Jag bygger min uppsats på uppfattningar, som framförts av Tom och Rita Tiller, om vikten av tid för 
reflektion och sammanlänkning av kunskap med elevens verklighet, på Lundgrens tankar om repro-
ducerad kunskap, på Starrins och Dahlgrens reflexioner om de motsatta känslorna stolthet och skam 
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och på Trondmans redovisning av hans undersökningar bland högstadieelever. Tom Tiller uppger, 
vid mailkontakt, att han i sin tur påverkats av Vygotskijs teorier och han nämner också Bengt 
Starrins forskning som inspirationskälla. Jag har också tittat på två tidigare forskningsrapporter, 
Hansen, Larson och Dworkin (2003) och Mahoney, Cairns och Farmer (2003), vilka behandlar 
ungefär samma frågor som i min undersökning. 
 
Den proximala zonen 
Vygotsky introducerade begreppet ”zone of proximal development” (ZPD) i början av 1930-talet. 
Han arbetade från början med mentalt handikappade barn och han arbetade under den marxistiska 
eran, men hans teorier har ändå haft enorm betydelse för efterkommande forskare, inte minst Tiller  
Det är därför lämpligt i detta sammanhang att reda ut en del begrepp (Espinoza & Winsler 2007). 
 
ZPD innebär en imaginär zon som representerar differensen mellan en individuell prestation och 
den prestation som blir möjlig för individen med assistans från en vuxen eller mer kompetent 
person. Tanken är att individen lär sig bäst under samarbete och internaliserar nya begrepp, psyko-
logiska verktyg, färdigheter och kulturella värderingar. 
 
Genom att ge unga meningsfulla uppgifter att lösa, uppgifter som de inte kan lösa utan att samarbeta 
med mer kunniga, så växer deras ZPD. Efter att ha löst en typ av uppgift med assistans av en 
”lärare” så kan de sen lösa samma uppgift individuellt under förutsättning att assistansen skett i rätt 
område av deras ZPD. 
 
Vygotsky ansåg dessutom att det var meningslöst att testa eller utvärdera vad en elev kan som 
enskild individ. Vad en elev har för IQ är inte alls intressant i jämförelse med vad han kan uppnå 
tillsammans med en mera kunnig. Man borde alltid mäta elevens potential att lära sig och utvecklas. 
 
Scaffolding 
I Vygotskys anda har sen nya eller vidareutvecklade tankar uppstått. Man talar numera om mästare-
lärlingsförhållanden där samma kunskapsutveckling sker som i ZPD. På 1970-talet började man 
också använda begreppet ”scaffolding” om just lärande i en interaktion mellan vuxna och barn. Man 
använder termen som ju egentligen betyder ”byggställningsmaterial” om den kunskapsöverföring 
som sker i vanligt umgänge och fostran av unga. De unga lär sig ansvar, uthållighet, solidaritet, 
arbetsmoral, tålamod etc. Allt sådant som inte finns på skolans agenda men som ligger i kulturen 
(Espinoza & Winsler 2007). 
 
Scaffolding förutsätter en viktig sak som innebär att det inte förekommer särskilt ofta i skolan men 
oftast under fritidsaktiviteter: Det man sysslar med måste vara en gemensam aktivitet som upprepas 
regelbundet. I skolan sysslar inte läraren och eleven med samma sak och de har ofta inte ens samma 
mål med verksamheten (Way & Winsler 2007). 
 
Scaffolding inkluderar: 

• ett förenat arbete vuxen-barn kring en utmanande och kulturellt meningsfull uppgift 
• en närvarande intersubjetivitet – båda vill samma sak och har samma mål 
• den vuxne anpassar sin hjälpande hand efter barnets växande förmåga 
• den vuxne anpassar svårighetsnivån på uppgiften efter barnets växande ZPD. 

 
Way och Winsler skriver  
     ”Research shows that scaffolding is not only an effective way for children to learn specific tasks, 

but it also promotes cognitive, language, motivational, and socio-emotional development more 
generally in important ways. After a good quality scaffolding session, children walk away with 
not only increased competence on the task they were working on, but also an increased sense of 
mastery, self-efficacy, task enjoyment, and task persistence, as well as new ideas about how to 

 4  



Växjö universitet    
Institutionen för pedagogik 

plan and organize one’s problem solving and how to work with others” (Way & Winsler 2007, 
s.1). 

 
Bandura (1997) definierar self-efficacy som tillit till den egna kapaciteten att organisera och utföra 
de nödvändiga handlingar som behövs för att uppnå ett givet mål och ordet mastery betyder enligt 
lexikon kontroll eller herravälde.  
 
Starka vuxna som bryr sig 
Ett annat modebegrepp är mentorskap. Lärare skall ibland kallas handledare och ibland mentorer 
men förväntas i båda fallen särskilt stötta sina elever i en en-till-en-relation. En riktig mentor för-
väntas ge tre typer av stöttning: 

• muntlig stöttning i form av goda råd och skydd 
• psyko-social stöttning i form av vänskap, respekt och bekräftelse 
• vara en förebild genom sitt sätt att vara och bete sig (Owen & Solomon 2007) 
 

Arbetsgemenskapen förr 
Tom och Rita Tiller (2003) skriver om den andra dagen, dagen då man var hemma på gården och 
deltog i arbetet, fri från skolan. Dagens unga har inte någon ledig dag men däremot fritid att 
använda efter eget huvud. Jag vill med min undersökning se om organiserad fritidsaktivitet kan 
innebära bättre rustning inför livet i skolan och som vuxen. Tiller tror att den andra dagen, då de 
unga befann sig i en verklighet, i vilken de kunde omsätta skolans teori, underlättade inlärningen. 
Det fanns tid för att smälta nya kunskaper och reflektera över dessas tillämplighet i den nära kultu-
rella och fysiska miljön. Tillers skriver att de hämtat titeln till sin bok från den tid då elever på 
landsbygden gick varannan dag i skolan.  
 
Paret Tiller talar om det kunskapens växelbruk som blev resultatet när eleverna växlade mellan 
skola och arbete hemma på gården.  I familje- och bygemenskapen var de unga övervakade och 
beskyddade. Ungarna var med i arbetet och lärde av att se och göra efter de vuxna. De delade också 
raster och upplevelser, historier och småprat med resten av byfolket. Man resonerade om saker och 
löste problem tillsammans gamla och unga. Man gav de unga ansvar och man litade på dem.  
 
Tillers skriver också om hur respekt och ödmjukhet blev naturliga känslor när de unga fick lära av 
de vuxna: 

”Där blandades observationer och betraktelser sakta men säkert, först genom att pröva och göra 
fel, senare genom att försöka och bemästra.  Den andra dagen är viktig och nödvändig för djupt 
och varaktigt lärande.” (Tiller 2003, s. 11) 
 

Ingen kan lära ut något eller lära upp någon hävdar Tillers (2003) utan vi måste alla lära in saker 
och lära oss själva, ibland av någon ”mästare”. En lärare har världens viktigaste jobb, men istället 
för att syssla med inskolning och upplärning som vi ofta gör idag ska läraren organisera lärandet och 
förhållandena kring det på bästa möjliga sätt så att eleven inte bara lär in utan också får uppleva en 
livslång lust till lärande. Elever måste få en chans att lära sig att lära sig själva, men frågan är om de 
får det i dagens skola, skriver Tillers. De funderar kring om rummet för själva lärandet är för trångt 
idag. Det urbana viruset har enligt Tillers spridit sig så att den andra dagens erfarenhetsbaserade 
kunskapsutveckling har raderats från agendan. Författarna minns från sin egen skolgång: 

”Den andra dagen var utan tvekan den mest spännande och livnärande. Och den levde sitt eget 
liv, också mitt under skoldagen. Men vi dolde den andra dagen så gott vi kunde när vi satt i 
skolbänken, även om det många gånger frestade på. Att rita flodhästar medan uttern lekte i 
strandkanten utanför, var inte lätt.”(Tiller 2003, s. 16) 
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Tillers goda skola 
För den goda skolan gäller enligt Tillers att den måste tillvarata elevens livserfarenhet vid bearbet-
ning av teoretiska fakta. En god lärare måste kunna sitt ämne och känna till sina elevers verklighet. 
Den goda skolan ska inte syssla med utlärande utan med inlärande, där eleverna tar ett aktivt ansvar 
för sig egen utveckling. Tillers skriver också om hur lätt unga människor får en negativ självbild när 
de upplever ett misslyckande i ämne efter ämne, och när deras erfarenheter inte värderas. 

”Tar man bort de identitets- och meningsskapande ögonblicken och momenten för att få plats 
med mer abstrakta kunskaper, blir vinsten troligen mycket kortvarig.” (Tiller 2003, s. 23) 

 
Även elever som inte direkt misslyckas kan ha en negativ självbild eftersom deras kunskaper kan 
vara för grunda och för momentana. De s.k. plugghästarna som kunde rabbla allt som stod i boken 
kunde ändå ibland inte särskilt mycket för de hade bara memorerat information, inte bearbetat den 
till kunskap (Tiller 2003). 
 
Goda förebilder 
Om vikten av att kunna se och göra efter, dela gemensamma känslor med vuxenvärlden och arbeta 
tillsammans talar också Ulf P Lundgren (1999). För samhällets existens och utveckling är två 
grundläggande processer nödvändiga nämligen samhällig produktion och samhällig reproduktion. 
Lundgren skriver vidare:  

”Samhällelig reproduktion är de processer vilka återskapar såväl den materiella basen liksom 
kulturen; återskapandet av kunskaper, färdigheter och värderingar, och återskapandet av 
mänsklig makt i vid mening./…./Uppfostran och undervisning är de processer genom vilka 
kulturen återskapas från en generation till nästa eller för att tala med John Dewey: ´Samhället 
existerar genom en överföringsprocess på samma vis som biologiskt liv. Denna överföring sker 
genom kommunikation av vanor, tänkande och känslor från de äldre till de yngre. Utan denna 
kommunikation av ideal, hopp, förväntningar, moral och åsikter från de medlemmar i samhället 
som försvinner från grupplivet till dem som kommer in i det, skulle det sociala livet inte bestå.” 
(Lundgren 1999, s. 5) 

 
Lundgren menar också att i och med kristendomens utbredning infördes en ny aspekt på utbild-
ningens syfte. Skolans skulle också fostra och utveckla personlighet och moral.  
 
Emotionernas betydelse 
Bengt Starrin och Lars Dahlgren skriver om de motsatta emotionerna skam och stolthet. Känner 
man skam känner man att man inte duger. Skamkänslor för också med sig en mängd andra negativa 
känslor (Dahlgren & Starrin 2004). Läsningen av Starrins och Dahlgrens (2004) bok gav upphov till 
många nya funderingar. Man kan nog hävda att allt de skriver om inte är relevant för min 
undersökning, men det tangerar det som Tiller (2003) och Lundgren (1999) skriver om, den 
reproducerade kunskapen så jag redovisar helheten. 
 
I den historiska tillbakablicken nämns tesen om spegeljaget där emotionerna skam och stolthet 
ingår. Dessa känslor uppstår när man ser sig själv ur den andres perspektiv. Om man tror att den 
andre ser negativt på en själv väcks skam och tror man att den andre ser positivt på en själv väcks 
stolthet.  I kapitlet om emotionell kultur tar Starrin och Dahlgren (2004) upp det moderna samhällets 
förväntade kontroll av känslor, och hur vi fostras genom skam- och skuldbeläggning i stället för 
med våld. Det tredje kapitlet handlar om känslornas kommersialisering, att vi tvingas le i många 
yrken trots att vi har helt andra känslor inombords. Begreppet emotiv dissonans innebär skillnaden 
mellan vad vi känner och vad vi visar upp. Emotioner och ritualer heter det fjärde kapitlet i boken 
och där skriver de bl. a. om två typer av emotioner. Den första är den som binder oss till partner och 
familj och omfattar ära, respekt och tillgivenhet, emotioner som lämnar den egna personligheten 
intakt, medan den andra är typen av emotioner är den som binder oss till samhället eller större sam-
manhang (Dahlgren & Starrin 2004). 
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Självtillit och entusiasm 
Dalgren & Starrin (2004) berättar vidare om interaktionsritualer. I lyckade sådana sker saker som 
gör att deltagarna kommer i ett gemensamt stämningsläge, och också om att den emotion som upp-
står i gruppen smittar sina deltagare. De talar om fyra huvudsakliga utfall av framgångsrika interak-
tionsritualer: 

• Deltagarna upplever en känsla av gruppmedlemsskap eller gruppsolidaritet. 
• Deltagarna får emotionell energi som innebär en slags upprymdhet och känslor av tillit, 

styrka entusiasm, och stark vilja att handla. 
• Deltagarna kommer att behandla de symboler, märken och emblem som symboliserar 

gruppen med respekt. Gruppen kommer att försvara dem mot yttre hot som kan komma från 
avfällingar eller konkurrerande grupper. Kontakter med gruppemblem t.ex. fotbollslagets 
halsduk gör att de enskilda kan upprätthålla känslan av engagemang och hängivenhet även 
när de är borta från gruppen. 

• I gruppen uppstår starka band och stark sammanhållning som innebär att man kommer att 
vara lojal mot gruppen, respektera och försvara gruppens symboler”(Dahlgren & Starrin 
2004, s. 59) 

 
När man känner stor samhörighet uppstår hög grad av emotionell energi, vilken kännetecknas av 
självtillit och entusiasm.  
 
Intrapersonell och interpersonell utveckling 
De områden som påverkas vid organiserade fritidsaktiviteter kan delas upp i två huvudgrupper, som 
i sin tur kan delas in i klara undergrupper av lärandeerfarenheter (Hansen, Larson & Dworkin, 
2003).  
 
Den första huvudgruppen behandlar personlig utveckling och här finns tre klara undergrupper: 

• En utveckling av den egna identiteten d.v.s. att få större självkännedom och en bättre förstå-
else om vem man är.  

• En ökad initiativförmåga d.v.s. att förmågan att anstränga sig för att nå ett givet mål, vilket 
innefattar planering av såväl arbete som tid och problemlösning.  

• En utvecklad emotionell, kognitiv och fysisk förmåga. Med emotionell förmåga menas t.ex. 
att kunna hantera ilska, oro och stress. Kognitiv och fysisk förmåga utvecklas främst vid 
aktiviteter som musik och sport. 

 
Den andra huvudgruppen behandlar interpersonell utveckling Och här finns också tre klara under-
grupper:  

• En utveckling av samarbets- och social förmåga d.v.s. att lära sig samarbeta med andra, att 
utveckla en större social kompetens och att utveckla en ledarskapsförmåga.  

• Ett utökat umgängesområde och ett utökat kontaktnät d.v.s. ett utökat umgänge och en 
utökad förståelse för likar från andre etniska och sociala grupper samt en utökad positiv 
”prosocial” norm.  

• En utökad vuxenkontakt och de vinster som då erhålls i form av assistans och information. 
 
Undersökningen visar att deltagande i organiserade ungdomsaktiviteter skapar förutsättningar för ett 
brett område av utvecklingserfarenheter och då inte minst läranderelaterade sådana. Undersök-
ningen visar också att dessa är klart större när det gäller organiserade fritidsaktiviteter än när det 
gäller två andra vanliga ungdomsaktiviteter nämligen skola och att umgås med vänner. Givetvis 
utvecklas inte alla områden lika mycket utan typen av aktivitet påverkar vilka områden som 
utvecklas mest (Hansen, Larson & Dworkin, 2003). 
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Även Mahoney, Cairns och Farmer (2003) har, i en stor studie gällande 645 ungdomar och som 
sträcker sig över 8 år, visat på ett klart samband mellan ungdomars deltagande i strukturerade fri-
tidsaktiviteter och ett högre studieresultat. Man fann t.ex. ett klart samband mellan deltagande i 
strukturerade fritidsaktiviteter och utveckling av interpersonell kompetens och en större målmed-
vetenhet att fullfölja sina studier och att studera vidare. 
 
 
Relationen mästare - elev 
Jean Lave och Etienne Wenger utvidgar synen på relationen mästare och elev, som är vanlig inom 
hantverksyrken, från en individcentrerad till en decentrerad, som innebär att man lär sig genom del-
tagande i praxisgemenskapen. Man lär sig även genom perifert deltagande, att se på när någon 
annan gör. Lave och Wenger för fram en teori om situerat lärande; gruppens deltagare kommer fram 
till vad som är viktigt att lära sig beroende på vad den planerar för aktivitet (Nielsen & Kvale Red. 
2000, s47). 
 
 
”Börat” och ”det faktiska varat” 
Trondman (1999) skriver att goda och djupa relationer mellan lärare och elever är en förutsättning 
för en bra inlärningsmiljö i skolan men så är inte alltid fallet. Tyvärr är ibland avståndet stort mellan 
förväntat bemötande, hur det bör vara, och faktiskt bemötande, hur det faktiskt är. Han skriver att 
när det avståndet, framträdandegapet, är stort försämras betingelserna för budskapsöverföring. För 
att framträdandegapet ska vara litet krävs att båda parter äger trygghet i sig själva och kan visa för-
ståelse, tolerans och respekt för varandra. I det goda samtalet förstår vi vilka vi är själva och lär 
känna den andre. 
 
Trondman har efter samtal med 40 elever fått fram kriterier för en god lärare/ledare.  En bra lärare 
ska, enligt dessa elever, vara en lärare som: 
 

• Är en auktoritet utan att vara autoritär. Han ska leda och ta ansvar för verksamheten. Han 
ska vara så trygg i sin yrkesroll att han även kritiskt kan granska sig själv och detta i en 
öppen dialog med eleverna. 
 

• Har goda ämneskunskaper. Detta innebär inte att en lärare måste kunna allt. Även en lärare 
kan ha fel någon gång.  
 

• Vara en god pedagog. Ska både ”kunna” och kunna lära ut”. 
 

• Vara engagerad. Att våga leva ut sin lärarroll samt visa att man gillar arbetet och eleverna. 
 

• Ha humor. Humorn är viktig för att överbrygga framträdandegapet. 
 

• Ha en utvecklad interpersonell kompetens. Att kunna prata med läraren. 
 

• Vara seende samt stödja en sund narcissistisk utveckling. Att låta eleverna uttrycka vad de 
känner. 
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En frikopplad generation växer upp  
Larsson (2005) skriver i en redovisning av en undersökning om ungdomars kultur- och fritidsvanor, 
om ungdomars förutsättningar till socialisation:  
” Den fria tiden är för ungdomarna mycket värdefull och den blir en arena där man prövar stilar, 
söker identiteter, brottas med vuxenblivandet, utvecklar och skaffar sig olika kompetenser och 
erfarenheter. Livet på fritidsarenan kretsar främst runt att umgås med kamrater, lyssna på musik, 
se på teve och video, vara hemma, idrotta samt gå på musikkonserter, discon och filmvisningar .” 
(Larsson 2005, s8) 

 
”De traditionella norm- och värdesystem som tidigare fungerat som riktmärken i individernas sätt 
att inrätta och organisera sina liv förändras och försvinner. Traditioner, regler och vanor som 
byggts upp under generationer är på väg att försvinna. De formas nu om i ett tempo som är så 
högt att dagens föräldrageneration förlorar möjligheten att bidra med relevanta råd och anvis-
ningar för hur livet bör levas.” (Larsson 2005, s15) 
 

I samma skrift redovisas en undersökning bland 16-åringar i Årjäng, Luleå och Stockholm, och den 
visar att ca 75 % svarar att viktigaste fritidssysselsättningen är att ha roligt och det har man genom 
att umgås med kompisar, lyssna på musik och syssla med datorer. Av alla så var i alla fall hälften 
med i idrottsföreningar eller körer etc. så förhoppningsvis får denna del av vårt växande släkte sina 
vuxenkontakter fördjupade i dessa sammanhang (Larsson 2005). 
 
 
Sammanfattning 
Av den ovan genomgångna teorin är viss teori mer betydelsefull för min undersökning än annan. 
Lundgrens tankar om reproducerad kunskap fick mig att börja fundera över vad som är egentlig 
kunskap. Tom och Rita Tillers tankar om den andra dagen var det som från början fick mig att 
fundera på ungdomars skolsituation. Givetvis har även Vygotskys teorier om lärandet en stor 
betydelse för mitt arbete. Vidare kan framhållas Bengt Starrins och Lars Dahlgrens tankar om 
emotionernas betydelse. De undersökningar som jag vidare redovisar har jag använt som stöd för 
min tolkning av intervjusvaren. Dessa har gjorts av Hansen, Larson & Dworkin (2003), Mahoney, 
Cairns och Farmer (2003) och Bengt Larsson (2005).  
 

Metod 
Jag genomförde en kvalitativ undersökning, via intervjuer, och jag transkriberade alla intervjuer för 
att kunna göra en noggrann analys av de intervjuades svar. Detta förfaringssätt rekommenderas av 
Bryman (2002). Efter transkriberingen fingerades samtliga namn för att avidentifiera intervjuperso-
nerna. Jag gjorde också en schematisk sammanställning av intervjusvaren. (se bilaga 2) 
 
Då det gäller forskningsmetodik finns två huvudinriktningar positivismen och hermeneutiken. Posi-
tivismen, tillämpar naturvetenskapliga metoder för att förklara och tolka verkligheten. 
Hermeneutiken å andra sidan står för metoder som är inriktade på tolkning och förståelse av sociala 
skeenden (Bryman 2002). 
   
Valet mellan en kvantitativ eller en kvalitativ forskningsmetod var i detta fall enkelt. En kvantitativ 
forskningsmetod är bäst då det handlar om att tolka sifferresultat och då jag ville undersöka sociala 
faktorer lämpar sig därför en kvalitativ forskningsmetod bäst. 
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Bryman (2002) beskriver sex steg då det gäller kvalitativ forskning. 
 

1. Generella frågeställningar 
 
 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 
 
 

3. Insamling av data 
 
 

4. Tolkning av data 
 
 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 
 
 

5b.     Insamling av ytterligare data 
 
 
5a.      Specificering av frågeställningarna 
 

6. Rapport om resultat och slutsatser 
 
 
I min undersökning följde jag ovanstående mall. Jag satte upp några generella frågeställningar som 
jag ville undersöka och försöka få besvarade. Eftersom frågorna behandlade ungdomars påverkan av 
vuxna, i organiserade aktiviteter, var valet av relevanta platser och intervjupersoner givet. Jag valde 
en gymnasieskola och ett urval av elever där. Med dessa ungdomar gjorde jag intervjuer, som jag 
sedan transkriberade. Därefter tolkades och analyserades deras svar för att se om det fanns något 
som stödde mina frågeställningar och om det fanns några förklarande teorier i tidigare forskning.  
 
 
Validitet och reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet menar Bryman (2002) kan vara svårt att använda då det gäller 
kvalitativ forskning. Den betydelse dessa begrepp har inom den kvantitativa forskningen gör det 
svårt att överföra dem direkt till den kvalitativa. Han hänvisar istället till Lincoln & Guba vilka före-
slår begreppen trovärdighet och äkthet som kriterier för hur pass bra en kvalitativ undersökning är.  
 
Trovärdigheten består av fyra delkriterier: 
 

• Tillförlitlighet (”credibility”), som är en motsvarighet till intern validitet, 
 

• Överförbarhet (”transferability”), som svara mot extern validitet; 
 

• Pålitlighet (”dependability”), som kan jämföras med reliabilitet, 
 

• En möjlighet att styrka och konfirmera (”confirmability”), som motsvarar objektivitet. 
 
I min undersökning består intervjupersonerna av gymnasieelever och då dessa inte står i någon 
beroendeställning till mig och då frågeställningarna inte är var av speciellt känslig natur bör det 
innebära att intervjupersonerna svarade sanningsenligt. När det gäller frågan om överförbarhet är 
det alltid vanskligt när det gäller sociala studier, men urvalet skedde på sådant sätt att jag försökte 
att minimera andra sociala faktorers påverkan. För att säkerställa pålitligheten har jag sparat alla 
delar av min undersökning Jag var också så objektiv som möjligt för att inte låta egna värderingar 
påverka resultatet och slutsatserna. 
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Äkthet har följande kriterier: 
 

• Rättvis bild. Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfatt-
ningar som finns i den grupp av människor som studeras? 
 

• Ontologisk autenticitet. Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att komma 
fram till en bättre förståelse för sin sociala situation och den sociala miljö som de lever i? 
 

• Pedagogisk autenticitet. Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av 
hur andra personer i miljön upplever saker och ting? 
 

• Katalytisk autenticitet. Hur undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra 
sin situation? 
 

• Taktisk autenticitet. Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta 
de åtgärder som krävs? (Bryman 2002) 

 
Eftersom alla intervjupersoner fick mer eller mindre identiska frågor gav intervjuerna en rättvis bild 
av intervjupersonernas åsikter och uppfattningar. Intervjupersonerna kommer även att få ett eget 
exemplar av undersökningen. Detta gör att även de fyra sista kriterierna vad gäller äkthet 
tillgodoses. 
  
Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer upptogs på band 
vilka sedan transkriberades. Visserligen skulle en upptagning på videoband även fått med de 
visuelle aspekterna av situationen (Kvale 1997), men med risken för att intervjusituationen skulle 
uppfattas som skrämmande och därmed verka hämmande på intervjupersonerna stannade jag vid 
enbart ljudupptagning. 
 
Kvale (1997) anser att en kvalitativ forskningsintervju är ett samtal som ska ha en struktur och ett 
syfte. Den är inte heller ett samtal mellan likställda parter eftersom det är forskaren som definierar 
och kontrollerar situationen. Forskaren ska presentera ämnet för intervjun och också kritiskt följa 
upp intervjusvaren. 
 
Till stöd för mina intervjuer hade jag en intervjuguide med ett antal frågeställningar.  (Bilaga 1 )  
Därutöver ställde jag ytterligare frågor under intervjuns gång. Frågor som jag inte haft med från 
början men som jag ansåg förtydligade undersökningen.  
 
När jag formulerade frågorna utgick jag mycket från tankarna i Starrins forskning eftersom jag ville 
få fram eleverna olika känslor i skolan respektive den ledarledda fritidsaktiviteten. Givetvis kunde 
jag ställt andra och fler frågor, men just känslorna är motor för den inre motivationen. 
 
Jag genomförde tio intervjuer med slumpvis valda elever på den skola där jag arbetar. Några av 
eleverna kände jag men inte alla. Några gick på studieförberedande program och några gick på 
yrkesförberedande. Några gick första året och några gick i tvåan eller sista året på gymnasiet. 
Fem elever hade höga skolbetyg och fem hade låga skolbetyg. Det slumpvisa urvalet gick till så att 
jag kontrollerade betygskataloger och frågade sen elever jag mötte i korridoren om de ville ställa 
upp.  
 
I tidigare forskning av Jönsson, Trondman, Arnman och Palme (1993) och också Larsson (2005) 
redovisas skillnader mellan ungdomar ur olika socialgrupper. I min undersökning finns inget 
påvisbart samband mellan skolresultat och socialgruppstillhörighet.  
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Antalet intervjuer kan tyckas litet men, det räcker eftersom man tenderar att få samma svar om man 
genomför flera. Kvale (1997) skriver att antalet intervjupersoner som behövs är tillräckligt många 
för att ta reda på vad man vill veta. 
 

Forskningsetiska överväganden 
När det gäller svensk forskning och forskningsetiska överväganden beskriver Allan Bryman (2002) 
fyra olika etiska principer. Dessa principer behandlar informationskravet, samtyckeskravet, konfi-
dentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de berörda personerna ska 
informeras innan intervjuerna börjar om undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att delta-
garna har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta innebär att- alla fick veta att deras deltagande 
var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. Då alla intervjuperson är över 
sexton och i vissa fall arton år krävs inget godkännande från vårdnadshavare. Konfidentialitetskra-
vet innebär att alla uppgifter som samlas in ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. I 
praktiken innebär det att alla ljudupptagningar med intervjupersonerna har raderats. Vid transkribe-
ringen har samtliga intervjupersoner även avidentifierats och fått fingerade namn. Nyttjandekravet 
slutligen innebär att det insamlade materialet endast får användas till forskning. 
 

Resultat och analys 
Som utgångspunkt för min undersökning hade jag följande funderingar. Kan det vara så att många 
vuxenkontakter, ledare som fungerar som mentorer, delaktighet i vuxenvärlden, kan ge ett 
självförtroende som innebär att man lyckas även på det intellektuella området, alltså i skolans värld? 
Kan det vara så att delaktighet i föreningar, idrottsklubbar, körer eller liknande kan ge en struktur åt 
tillvaron som gör en effektiv i alla sammanhang? Kan det vara så att man får en högre emotionell 
intelligens, kan få förmåga att ta mot- och medgångar, om man får chansen att leva ut sina känslor 
spontant i olika sammanhang? 
 
Naturligtvis finns det många elever som får ”den andra dagens” kunskapsöverföring i sina familjer 
och andra sociala sammanhang. Men för alla som lever ensamma till stor del kan organiserade 
fritidsaktiviteter vara ett positivt komplement.  
 
Om att lyckas i skolan 
Av de elever som anser att man lyckats i skolan har fyra höga skolbetyg och en låga. De första tre 
eleverna har mycket höga studieresultat nästan enbart betyget MVG, den fjärde eleven har 
övervägande VG som betyg. Den eleven med låga skolbetyg har betyget G i de flesta kurser. Detta 
är också elevens mål vilket gör att han tycker sig lyckas i skolan. En elev svarar ”egentligen inte ”. 
Det är en högpresterande elev med mestadels VG och MVG i betyg. Eleven säger sig ha mycket 
höga krav på sig själv och är därför inte riktigt nöjd med sina resultat. En elev, som är 
lågpresterande, svarar ”hyfsat”. Eleven har medelgoda betyg mest G men även några VG. Tre 
elever svarar nej på frågan om de lyckas i skolan. Orsaken är i ett fall, enligt eleven själv, lathet. I 
ett fall ointresse och i det sista fallet har eleven ingen förklaring. Givetvis finns det elever som 
lyckas i skolan men som inte har någon organiserad fritidsaktivitet. Liksom det finns elever med 
organiserade fritidsaktiviteter som likväl misslyckas i skolan.  
 
Vygotskij (1999) anser att alla har en utvecklingspotential och den är inte konstant utan kan öka 
med rätt metoder.  Han anser också att det är genom kommunikation som utveckling sker och den 
ska vara framåtsyftande. Den proximala zonen han talar om innebär att när läraren möter eleven på 
en nivå som eleven klarar med viss hjälp sker en utveckling  
 
Tiller (2003) skriver om egenskaper som mod och lust hos eleverna. Om eleverna inte har fått ihop 
sina vardagserfarenheter med skolkunskaperna, inte förstår det skolan vill att de ska förstå, påverkas 
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deras självuppfattning mycket negativt. Jag är dålig. Upprepas den här upplevelsen i flera ämnen får 
det förödande konsekvenser för eleven och han blir svarslös mer eller mindre, som i intervjuerna 
med de tre lågpresterande. Om detta skriver även Bengt Starrin (2004). Skamkänslor uppstår när 
man ser sig själv negativt genom den andres ögon. Man känner sig otillräcklig och avvisad. Känslor 
av skam tar sig uttryck i anspråkslöshet, blyghet och fåmäldhet. 
 
Tidigare redovisad forskning av Hansen, Larson och Dworkin (2003) visar att organiserade fritids-
aktiviteter gynnar lärande. Deras undersökning visar också att utvecklingserfarenheterna är klart 
större när det gäller organiserade fritidsaktiviteter än när det gäller andra fritidsaktiviteter, 
exempelvis umgås med vänner. Även tidigare redovisad forskning av Mahoney, Cairns och Farmer 
(2003) visar på ett klart samband mellan ungdomars deltagande i strukturerade fritidsaktiviteter och 
ett högre studieresultat. 
 
 
Arbete eller aktivitet utanför skolan 
På frågorna om eleven arbetar utanför skolan och om eleven deltar i någon organiserad fritidsakti-
vitet utanför skolan, börjar ett tydligt mönster att framträda. Samtliga elever som säger sig lyckas i 
skolan arbetar eller deltar i någon organiserad aktivitet utanför skolan, ofta bådadera. Detsamma 
gäller de elever som har medelgoda resultat. De elever som har låga eller mycket låga studieresultat 
har ingen organiserad fritidsaktivitet utanför skolan och endast en arbetar och då med ett 
ensamarbete (tidningsutkörning).  I stället för någon organiserad aktivitet gör man som man säger 
”ingenting”, slappar eller är med kompisar. Att vara med kompisar, leva i nuet, hitta sin stil i  
informations-, musik- och mediabruset är det viktigaste under perioden mellan barn och vuxen, 
anser majoriteten av ungdomar, enligt en undersökning redovisad av ungdomsstyrelsen (Larsson 
2005). 
 
 
Personlig utveckling utanför skolan 
Bland dem som hade organiserad fritidsaktivitet uppgavs samarbetsförmåga, social kompetens, tole-
rans, ödmjukhet, koncentrationsförmåga, förmåga att lyssna och ledaregenskaper som förmågor de 
upplevde att de utvecklade under sin fritidsaktivitet. De som idrottar uppgav förstås också fysisk 
styrka. 
 
Hansen, Larson och Dworkin (2003) beskriver i sin undersökning att bl.a. dessa egenskaper är de 
som påverkas vid organiserade fritidsaktiviteter.  
 
Även Trondmans diskussion om framträdandegap är relevant att tänka på i detta sammanhang för 
om eleverna utvecklar dessa egenskaper så gynnas ju deras förmåga att möta sina lärare på ett 
adekvat sätt och kunna påverka utan att bete sig oacceptabelt. 
 
Birgitta Davidsson stödjer sig på Vygotskij när hon skriver att barnet i leken integrerar tanke, känsla 
och vilja till en helhet. ”Genom leken utvecklar barn tillsammans med andra nya relationer till 
objekt och företeelser i sin omvärld”. Hon diskuterar också lärandets olika villkor. I skolan är 
lärandet institutionaliserat och ett mål i sig, oftast individuellt, medan lärandet utanför skolan sker 
genom samverkan och där aktiviteten är målet och lärandet en bieffekt (Davidsson i Carlgren Red 
1999, s63). 
 
Lekens lättfulla stämningar finns ju i grupper som gör saker tillsammans bara på skoj, t ex sjunger 
eller idrottar. Det situerade lärandet som Lave och Wengler talar om, när man lär sig det man 
behöver beroende på förhandenvarande uppgift som gruppen vill lösa, är ett aktivt men omedvetet 
lärande som allt man lär sig innan man utsätts för traditionell skolning. 
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Känslor 
Samtliga elever som hade någon organiserad fritidsaktivitet uppgav glädje som den dominerande 
känslan och en nämnde gemenskap dessutom. De med högsta skolprestationerna svarade att de hade 
samma känsla i skolan medan de med medelgoda skolprestationer uppgav skoltillvaron som ”seg”, 
något ”att gå av” eller i ett fall att han var uttråkad. Praktiken var däremot rolig. 
 
En elev svarar: 
”När jag spelar volleyboll får jag mer energi, kan man förklara. Jag blir mer taggad. De känns som 
att nu ska jag göra nå’t som är skoj, o som är för min skull.” 
Uppenbarligen anser han inte att skolan är för hans skull! 
 
En annan elev svarar: 
”Ha, utmattning, nää men de e kul man får göra nå’t man tycker e roligt.” 
 
Dahlgren och Starrin (2003) skriver om framgångsrika interaktionsritualer; när man känner stor 
samhörighet uppstår hög grad av emotionell energi, vilken kännetecknas av självtillit och entusiasm. 
 
Så här är det inte i de flesta klasser i gymnasiet idag. Alla ritualer blir inte lyckade, utan det uppstår 
låg grad av emotionell energi, vilken kännetecknas av nedstämdhet, initiativlöshet och negativa 
självkänslor. Den sammanhållande ambitionen saknas och det finns ingen delad glädje. Man känner 
sig istället uttråkad. 
 
En god ledare/mentor 
På frågan hur en bra ledare ska vara svarade främst de i skolan högpresterande eleverna att han/hon 
ska vara engagerande, lyssnande, tydlig, bestämd, glädjespridande och en bra förebild. De är rimligt 
att anta att dessa elever har eller har haft någon ledare/lärare som fungerat som en verklig mästare i 
förhållande till dem som lärlingar eftersom de snabbt svarade och hade en bild av en god ledare. De 
lågpresterande eleverna kom inte fram till något svar alls på den frågan eller bara egenskapen 
”snäll” och ”inte tjatig”. 
 
Way och Winsler (2007) skriver att scaffolding, lärande i en interaktion mellan vuxna och unga, 
förutsätter att man sysslar med en gemensam aktivitet som upprepas regelbundet. 
 
Det ligger i aktiviteternas natur att det är lättare att scaffolding uppstår i ledarledd fritidsaktivitet än 
under en skoldag. Enligt Way och Winsler (2007) har elever och lärare har sällan samma mål med 
verksamheten.  
 
Ursprungligen skulle ju Mentor såväl skydda Odysseus hem, hustru och son och dessutom uppfostra 
och utbilda den senare (Owen & Solomon 2007).  
 
Det engagemang som krävs för att verkligen uppfylla alla delar av ett mentorskap, muntlig stöttning, 
psyko-social stöttning och att vara en förebild, kanske återfinns i högre grad hos ideellt arbetande 
ledare än hos yrkesverksamma heltidsarbetande lärare med många klasser. 
 
Mats Trondman (1999) skriver om begreppet framträdandegap, avståndet mellan elevens förväntade 
bemötande från lärarna och det faktiska bemötandet som eleven erfar. När framträdandegapet är 
stort är betingelserna för budskapsöverföring dåliga. 
 
Eftersom fritidsaktiviteternas ledare jobbar med just personligt engagemang som motivation är 
förmodligen framträdandegapet mindre där än i skolans värld som är styrd av mål, formella 
strukturer och löner. 
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Trondman (1999) redovisar att han efter samtal med 40 elever fått fram att en bra lärare, enligt 
dessa, ska vara en auktoritet men inte auktoritär, ha goda ämneskunskaper, kunna förklara bra, vara 
engagerad, ha humor, ha utvecklad interpersonell kompetens och vara bekräftande genom att lyssna, 
se och respektera elevernas tankar och känslor. 
 
Dessa egenskaper är identiska med egenskaperna i mina intervjusvar, om än de är klädda i enklare 
språkdräkt. 
 
Trondman (1999) redovisar också en intervju med en elev i årskurs nio som förklarade att det finns 
fyra olika sorters lärare varav den första var ”schysst men knäpp”. De var de bästa lärarna och det 
knäppa var något positivt, nämligen att de vågade möta eleverna och stå för sina personliga åsikter 
men ändå gilla att eleverna hade en annan. En utvecklad interpersonell kompetens! Kan en knäpp 
lärare vara en riktig lärare fortsätter Trondman. ”Borde inte en riktig skola vara en instrumentell, 
disciplinär plåga till vilken man enligt en begränsad skötsamhetskulturs credo anpassar sig?” 
(Trondman 1999, s425). 
 
Den andra sortens lärare var ”helt vild i hjärnan” (fick raseriutbrott ofta) och ”fattar fan ta mig 
ingenting”. För det tredje fanns det lärare som var ”surast i kommunen”, de som släpade sig genom 
lektionerna i väntan på pension och såg eleverna som ett hinder i sina liv. Den fjärde sortens lärare 
var ”för schyssta”, eller rättare sagt för fega, för det hela avslöjades av eleverna som ett spel i mani-
pulativt syfte (Trondman 1999, s426). 
 
Denna schyssthetsattityd från en grupp lärare kan kanske ha sin förklaring i den situation som en av 
mina intervjuelever beskriver: ”Jag tror ju att om en lärare skäller ut någon i klassrummet då blir 
det ett herrans liv. Det är mera accepterat som fotbollstränare att säga till någon på skarpen.” 
 
Upplevd tidsbrist 
Fyra av fem anser inte att deras, i vissa fall rätt omfattande fritidsaktivitet, inkräktar på skolarbetet 
och två svarar att de inte skulle läsa mer läxor även om de inte hade någon aktivitet utan att det 
handlar om att planera och prioritera. Eller som en elev svarar: ”Det gäller att planera om man har 
både skola, häst, hund och pojkvän.” 

Slutsats 
De elever, som jag intervjuat, och som har en ledarledd fritidsaktivitet: 
 

• Upplever glädje, alltid under sin fritidsutövande aktivitet och oftast i skolan 
• Har förmågan att planera sin tid 
• Har en klar uppfattning om vad en bra lärare är 
• Känner gemenskapskänsla 
• Utvecklar ledaregenskaper 
• Uppvisar mognad 
• Lyckas bra i skolan 
 

Diskussion 
Min utgångsfråga var ju om det, i ledarledd fritidsaktivitet, sker en kunskapsöverföring av det slag 
som Ulf P Lundgren (1999) skriver om, en reproduktion av kunskap som tidigare förekom i det 
gamla bondesamhället där barnen lärde sig sådana dygder som arbetsmoral, uthållighet, samarbete, 
självdisciplin etc. Egentligen samma kunskapsöverföring som Tiller (2003) skriver om; att kunska-
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pen befästes under ”andra dagen” när barnen var lediga från skolan och deltog i arbetet hemma med 
föräldrarna. 
 
I bondesamhället som var homogent med en låg grad av arbetsdelning var familjen och byn tillräck-
liga för denna reproduktion. Då barnen deltog i gårdens arbete och arbetsgemenskap, vilket faktiskt 
inte är längre sen än min egen barndom, skedde fostran i ett direkt samspel med omgivningen. Man 
lärde sig inte bara att utföra själva arbetet utan också utan också arbetsmoral, att ställa upp för 
kollektivet, uthållighet och stolthet över vad man åstadkommit. Man fick en bekräftelse av att se en 
nygallrad och ogräsfri rad med betor eller lyssna på nöjda djur efter att ha mockat gödsel och sen 
strött ut halm. 
 
Intervjusvaren bekräftar min förmodan för samtliga elever som antingen jobbar eller deltar i 
ledarledd aktivitet svarar mycket mera moget och överväger sina svar noga. Kanske kan 
förklaringen vara större kommunikativ erfarenhet i motsats till passiv mediekonsumtion. De 
förfaller vana att kommunicera med vuxna och då tala om sina erfarenheter såväl intellektuellt och 
emotionellt. De äger de reproducerade förmågorna som Lundgren talar om, självförtroende, 
självdisciplin etc. och de berättar om den känsla och känsloutlevelse som såväl tidigare pedagoger 
som Dahlgren och Starrin (2004) skriver om. Glädje och stolthet är nyckelorden! 
 
 
Jag tror att man kunde forska mycket djupare om begreppen skam och stolthet i skolans värld, det  
som Dahlgren och Starrin (2004) skriver om i stora sammanhang. Då man upplever glädje upplever 
man ju också rimligen stolthet och kanske är just den glädjen en bidragande orsak till att vissa 
elever kan såväl idrotta som nå extremt goda skolresultat. Givetvis finns många fler faktorer som 
påverkar, och givetvis finns det elever som utvecklar samma kunskap i sina familjer eller andra 
sammanhang, men jag tycker ändå att mina intervjuer pekar i den riktning som jag utgick från. 
 
Den lilla gruppens gemenskap, som det egna fotbollslaget, eller kören, kan ge stor emotionell 
stimulans. Där lyckas man och känner den stolthet som Dahlgren och Starrin (2004) talar om. Man 
ställer sig osökt frågan varför den gruppens stimulans inte uppstår i klassen? Har vi missat något 
som amerikanska college förstått? Där deltar eleverna i många ledarledda fritidsaktiviteter inom 
skolans värld och man känner stark gemenskap och stolthet över ”sitt” college.  
 
Vi utgår ju ifrån att alla kan lära sig, att alla har förmågan till inlärning inom sig, bara man hittar 
nyckeln. Min undersökning visar att den nyckeln kan finnas i god ledarledd fritidsaktivitet. Till 
träningar oavsett om det gäller fysisk träning eller annan mer rent kunskapsmässig eller 
färdighetsmässig, beger sig eleven av fri vilja. Till skolan beger sig inte lika många med samma 
lust. Vad är det för emotioner eller andra belöningar som ger deltagarna den inre motivationen i 
fritidsaktiviteterna? Kan man överföra något av det till skolans värld så att även elever utan något 
bekräftande fritidsintresse blir mindre håglösa? 
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                                                                                                                                          Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

Hur tycker du att du lyckas i skolan i förhållande till dina egna mål? 

Har du något arbete på kvällar eller helger? 

Deltager du i någon ledarledd aktivitet på din fritid? Vilken? 

Hur mycket tid ägnar du åt detta per vecka? 

Vilka känslor upplever du under din fritidsaktivitet? 

Upplever du samma känslor i skolan? 

Var känner du mest gemenskap, i klassen eller i din fritidsgrupp? 

Var är det mest ”skämsigt” att prestera dåligt? 

Upplever du någon skillnad i hur du blir bedömd i skolan kontra under din fritidsaktivitet? 

Ange tre personliga egenskaper som du utvecklar under din fritidsaktivitet. 

Ange tre personliga egenskaper som du beundrar hos någon ledare du tycker om och respekterar. 
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Sammanfattning av intervjusvar 
 Adam 2:a året 

Byggprogrammet 
Bertil 2:a året 
Byggprogrammet 

Cecilia 1:a året 
Teknikprogrammet 

Skolprestationer: Medelgoda Över medel Medelgoda 
Lyckas i skolan: Ja (låga mål) Ja (slutbetyg i alla ämnen 

som mål) 
Hyfsat 

Arbetar: Nej Ja Nej 
Fritidsaktivitet: Kanot Volleyboll Fotboll 

Vindsurfing 
Känsla: Glädje Energipåfyllning 

Glädje 
Glädje 

Skolan: Segt.  ”gå av” Praktik skoj. Uttråkad 
Gemenskap: Klassen Klassen Idrotten 
Mest upplevd skam: - - Idrotten 
Bli bedömd: Skolan Skolan mest press Samma, men kanske mest 

fotbollen 
Upplevd tidsbrist p.g.a. 
fritidsaktivitet: 

Nej – ändå inte läst Nej, blir piggare Nej, skulle ändå inte läst 
mer 

Personlig utveckling 
under fritidsaktivitet: 

- Samarbetsförmåga 
Tolerans 
Beteende 

Initiativförmåga 
Ledaregenskaper 
Koncentrationsförmåga 

En ledarmodell: Vara bestämd 
Ha humor 
Vara snäll 

Vara bestämd 
Uppmuntra 
Ämneskunnig 
Kunna individualisera 

Vara uppmuntrande 
Kunna se var och ens bästa 
egenskaper 

 
 
 David 1:a 

Teknikprogrammet 
Erik 3:a 
Teknikprogrammet 

Fredrik 1:a 
Industriprogrammet 

Skolprestationer: Mycket låga Låga Låga 
Lyckas i skolan: Inte riktigt Sämre, för lat Inte så bra 
Arbetar: Ja, (ensamjobb) Nej Nej 
Fritidsaktivitet: Nej, är med kompisar Nej Nej, slappar och är med 

kompisar 
Känsla: - - - 
Skolan: - - - 
Gemenskap: - - - 
Mest upplevd skam: - - - 
Bli bedömd: - - - 
Upplevd tidsbrist p g a 
fritidsaktivitet: 

- - - 

Personlig utveckling 
under fritidsaktivitet: 

- - - 

En ledarmodell: Kommer inte på något Vara vänlig och hjälpsam Inte för tjatig 
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Sammanfattning av intervjusvar forts. 
 Gustav 3:a 

Teknikprogrammet 
Hilma 1:a 
Teknikprogrammet 

Ivan 2:a 
Naturvetskapliga 
programmet 

Skolprestationer: Mycket höga (bara MVG) Mycket höga Mycket höga (nästan bara 
MVG) 

Lyckas i skolan: Bra Egentligen inte (höga egna 
krav) 

Bra 

Arbetar: Nej Ja Ja, var 4:e helg 
Fritidsaktivitet: Fotboll Simning (tränar själv och 

leder grupper) 
Kyrkan 

Känsla: Glädje 
Gemenskap 

Glädje i att leda grupper Glädje 

Skolan: Lika Lika Lika 
Gemenskap: Klassen Vilket som Lika 
Mest upplevd skam: Personligen i skolan Skolan Skolan är mer press 
Bli bedömd: - Betygen är ju viktiga för 

framtiden 
Skolan 

Upplevd tidsbrist p.g.a. 
fritidsaktivitet: 

Nej Nej Nej, man måste prioritera 

Personlig utveckling 
under fritidsaktivitet: 

Samarbeta i grupp 
Social kompetens 
Fysiskt stark 

Kunna möta människor 
Fysiskt stark 

Ledaregenskaper 
Ödmjukhet 
Förmåga att lyssna 

En ledarmodell: Vara bestämd 
Vara rättvis 

Vara en bra förebild och 
skapa gemenskap 

Visa tålamod 

Förklara bra 
Ödmjukhet 
Vara tydlig 

 
 
 Johanna 2:a 

Naturvetenskapliga 
programmet 

  

Skolprestationer: Mycket höga (bara MVG)   
Lyckas i skolan: Ja   
Arbetar: Ja, helger varannan vecka   
Fritidsaktivitet: Nej   
Känsla: -   
Skolan: -   
Gemenskap: -   
Mest upplevd skam: Förr i skolan   
Bli bedömd: Skolan   
Upplevd tidsbrist p.g.a. 
fritidsaktivitet: 

Nej, man hinner ändå   

Personlig utveckling 
under fritidsaktivitet: 

Social kompetens 
Samarbetsförmåga  

  

En ledarmodell: Engagerande   
Positiv 
Glädjeskapande 
Motiverande 
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