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Vad forskade vi om?

• I vilken utsträckning deltar svenska 
ungdomar i olika typer av 
fritidsaktiviteter?

• Har ett sådant deltagande en inverkan på 
deras skolprestation och välmående?

• Om så, kan vi observera olika resultat för
olika typer av aktiviteter?

• Vilka som har möjligheter att delta?



Tre delar av ett dygn i ungdomarnas liv

1. Under skolperioden: Läxor, hjälp & 
arbete hemma, olika fritidsaktiviteter. 

2. Resor och sommarkurser

Ungdomar i Sverige går 
178 dagar till skolan
182 dagar är helger och sommar

Under de 178 dagar vakna tid 
under ett dygn kan delas in i två 
delar; 

• en skol-del, som tar mellan 6 
till 8 timmar. 

• Utanför skolan, fritidsdel



Olika former av 
fritidsaktiviteter

1. Strukturerade aktiviteterna

• Regelbundna möten , Under 
uppsikt och ledarskap av 
pedagogiska auktoriteter
(utbildade vuxna). 

• Syftet = att främja olika typer
av färdigheter.



2. Mindre Strukturerade

Relativt spontana,  sakna 
formella regler eller riktningar 
(fritids- och ungdomsgård), 

få vuxna arbetar där, erbjuds 
inga specifika program, ställer få 
krav på valet av aktiviteter – t ex 
dataspel, bordtennis, biljard eller 
utflykter

3. Ostrukturerade aktiviteter 

Att vara ute och hänga med 
vänner, leka på gården eller vara 
hemma och spela dataspel, vara 
aktiv i eller konsumera material 
från social media eller inte göra 
någonting alls



Internationell
forskning visar 

• Deltagande i strukturerad FA välmående och 
utvecklingen av ungdomars fysiska, sociala, mental 
och intellektuella färdigheter

• De bygger en positiv identitet och ett större 
självförtroende.

• Sociala relationer med vuxna ledare och andra unga 
deltagare (mer socialt kapital). 

• De vuxna ledare  kan bistå ungdomarna med råd, 
stöd och information. 

• Unga hittar kamrater i sådana aktiviteter som har 
positiva inställningar till utbildning och utveckling. 



Möjliga negativa 
konsekvenser 

De mindre-strukturerade & 
ostrukturerade aktiviteterna Kan
(men inte alltid) medföra att 
ungdomar möjligtvis hamna i 
riskzonen för antisocialt beteende

Farlig om, ”lärostoffet” i sådana 
relationer gynnar missbruk, våld 
eller kriminalitet



Olika former av FA organisering

• USA mest inom skolan, familjen 
betalar, klassbakgrunden avgör

• Tyskland, (i vissa delstater) ”heldags-
skolprogram”, obligatorisk´, inga 
avgifter

• Sverige mellan 1970 och 1990, 
statliga och civilsamhällets 
organisationer arrangerade. Därefter 
privata aktörer är med, vanligtvis 
utanför skolan 



Deltagande i olika former av aktiviteter , ptocent

idrott kultur religiös politisk frilufts fritidsgård

1. Regelbundet varje vecka 44,8 14,6 5,9 ,9 2,4 5,4

2. Många gånger /månad 3,8 1,8 3,6 ,4 ,7 3,8

3. Några gånger/månad 3,9 1,8 5,4 1,5 1,5 7,1

4. Sällan 
9,7 6,4 14,9 5,0 4,4 14,9

5. Aldrig
37,7 75,5 70,2 92,2 91,0 68,8



Hur påverkar FA slutbetyget?
Model 1 Model 2

Total familj inkomst 2.3** 3.0**

Föräldrarnas arbetsstatus 3.9** 4.5**

Föräldrarnas utbildning 8.6** 9.8**

Hälsoproblem -18.3** -21.3**

Pojkar -18.4** -20.9**

Immigrant Bakgrund -3.9 -3.5

Två biologiska föräldrar 5.7** 7.3**

Sport 2.2**

kultur 2.6**

Religiös 2.8**

Politik 0.83

Frilufts -0.56

Fritidsgård -4.1** -4.7**

Ingen aktivitet alls -17.4**

R2 0.322 0.317



Deltagande i organiserade FA 
och psykiska Hälsa

• Bland dessa aktiviteter, idrott och att vara 
aktiv i friluftsföreningar sticker ut, 
förbättrar ungdomarnas sömn, ökar deras 
koncentrationsförmåga, självförtroende och 
ork. De känner sig dessutom betydligt 
mindre pressade och nedstämda än andra 
ungdomar.

• Flickor deltar mindre i idrottsföreningar än 
pojkar (speciellt de i utsatta 
bostadsområden). 

• Det behövs extra insatser för alla, inte minst 
flickor och unga kvinnor. 



Vem har möjlighet att delta?
Deltagande /tillgång till Sport Kultur Religiös Fritidsgård

Familjens inkomst ,192** ,022 -,018 -,044*

Föräldrarna har ett arbete ,002 ,024 -,003 -,036*

Föräldrarnas utbildning ,128** ,147** ,091** ,022

Två biologiska föräldrar ,388* ,052 ,269** -,21**

Hälsoproblem -,31* ,221* ,085 ,087

Pojkar ,453** -,67** -,165* ,181**

Immigrant Bakgrund ,081 -,040 ,175* ,338**

Skolor i rika område, 

stora städer (ref.)

Skolor i förorter (storstad) -,26** -,27** ,186* ,031

Skolor i småorter -,176 -,31** ,057 ,332**

R2-Adj. 0,062 0,062 0,013 0,044



Sammanfattning

Deltagande i:

Strukturerade FA (idrott, kultur och religiös)                 Positiva utbildningsresultat

Mindre strukturerade aktiviteter (fritidsgård)                  Ibland negativa effekter

Ostrukturerade FA (sitta hemma och dataspel)                Säker negativa effekt

Klassbakgrund och familjeresurser = mest avgörande faktorer för att delta i organiserade 
FA i dagens Sverige

De från mindre bemedlade familjer straffas två gånger: 

1) Mindre betyg och välmående

2) Mindre nätverk och självförtroende  



OM, 
Staten, Kommuner och Civilsamhällets Organisationers 
satsar:

• Strukturerade FA större möjligheter för 

ungdomar från mindre privilegierade familjer

• Kan integrera dem inom sociala nätverk med goda 

resurser

• Koppla dem till informella mentorer och ungdomar som 

har höga ambitioner. 

• De kan lyckas ”mot alla odds” (Zlatan-effekten)



Fika och utställning 
Återsamling i bankettsalen 14:30


