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Målen för fostran

Målen för fostran – ett verktyg 
för planering av ungdomsverksamheten

Pärmbild Jukka-Pekka Moilanen

Text Johanna Andersson, Ari Hakala, Mari Huttunen, Petri Kaukiainen, Pekka Laukkanen, Erja Reinikainen

 Haukipudas avdelningens Reddie Kids-klubb i aktivitetscentret Pointti.

 Barnen diskuterar principerna. 

Skolan, familjen och vännerna är ett stöd för barnets och den ungas uppväxt. Även organi-
sationerna har en viktig roll i fostran av barn och ungdomar. Röda Korset bidrar med att
erbjuda de unga fritidsaktiviteter och stödja skolorna och hemmen.

Organisationernas fritidsverksamhet innebär meningsfull sysselsättning där barnet och den 
unga kan utveckla sina sociala färdigheter, stärka sin självkänsla, lära sig samverka med olika 
slags människor och våga tro att de klarar sig i olika situationer. Organisationerna är också 
intressebevakare, eftersom de talar och agerar för barn och ungdomar.

I samband med ungdomsverksamhetens utvecklingsdagar år 2010 framgick att kännedomen 
om verksamheten är dålig till och med inom organisationen och att verksamheten snabbt 
borde förtydligas. Därför tyckte vi det är viktigt att det för Röda Korsets ungdomsverksamhet 
läggs upp mål för fostran.

Målen för fostran visar varför organisationen driver ungdomsverksamhet och vad den vill nå 
med den. Målen fungerar som verktyg när vi planerar verksamheten och lägger upp strategi-
er. De hjälper att utveckla en sådan verksamhet där barnet och den unga kan växa upp med 
värderingar som respekterar liv och det annorlunda. 

För att nå målen för fostran har vi formulerat inlärningsmål för olika åldersklasser 
(7–20-åringar). Inlärningsmålen är kunskaper och färdigheter som barnet och den unga lär 
sig medan de är i Röda Korset. Inlärningsmålen åtföljer detta brev som är ett stöd för alla 
förtroendevalda, frivilliga och anställda som planerar ungdomsverksamhet. 

Anna Vuorinen
informatör
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Målen för fostran

Röda Korset

 7 - 10 år  11 - 13 år 14 - 16 år 17 - 20 år

Bekantar sig med 
organisationens 
värderingar och lär sig 
agera enligt dem.  

Bekantar sig med och 
deltar i organisationens 
lokala verksamhet.   

Agerar enligt
organisationens
värderingar.

Bekantar sig med och 
deltar i organisationens 
lokala verksamhet.   
  

Agerar enligt värde-
ringarna och är således 
rollmodell för de yngre.
 
Bekantar sig med och 
deltar i organisationens 
verksamhet även på
regional och riksomfat-
tande nivå. 

Bekantar sig med 
organisationens
internationella 
verksamhet.  

Agerar enligt värde-
ringarna och är således 
rollmodell för de yngre. 

Berättar om och lär ut 
organisationens värde-
ringar.

Bekantar sig med och 
deltar i organisationens 
verksamhet regionalt, 
på riksomfattande nivå 
och internationellt. 

Hittar sin egen roll i 
organisationen.

Inlärningsmål

Självkänsla

 7 - 10 år  11 - 13 år 14 - 16 år 17 - 20 år

Får upplevelser av att 
ha lyckats och får
positiv feedback.

Agerar i en säker 
och uppmuntrande
atmosfär.  
  

Får upplevelser av att 
ha lyckats och får
positiv feedback.

Agerar i en säker 
och uppmuntrande
atmosfär. 

Bygger och värnar om 
en säker och uppmunt-
rande verksamhets-
miljö.  

 

Får upplevelser av att 
ha lyckats och får
positiv feedback.

Agerar i en säker
och uppmuntrande
atmosfär.  

Bygger och värnar om 
en säker och uppmunt-
rande verksamhets-
miljö.

Möjliggör och ger till 
andra upplevelser av att 
ha lyckats. 

 

Får upplevelser av att ha 
lyckats och får positiv 
feedback. 

Agerar i en säker och 
uppmuntrande atmosfär.  

Bygger och värnar om 
en säker och uppmunt-
rande verksamhetsmiljö.  

Möjliggör och ger till 
andra upplevelser av att 
ha lyckats. 

Utbildar handledare så 
att de kan ge upplevel-
ser av att ha lyckats till 
andra.
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Gruppverksamhet

 7 - 10 år  11 - 13 år 14 - 16 år 17 - 20 år

Lär sig agera som en 
ansvarstagande grupp-
medlem, men också 
individuellt.

Lär sig lösa problem på 
praktisk väg och inte 
bara att identifiera dem.

  

Lär sig ta och bära 
ansvar om sig själv och 
andra gruppmedlem-
mar.

Utvecklar sin förmåga 
att lösa problem. 

Kan delta i projektaktig 
verksamhet.

 
 

Tar och bär ansvar över 
sina egna ansvars-
områden och andra
frivilliga. 

Planerar och förverk-
ligar frivilligverksamhet.

Får en möjlighet att lära 
sig leda barngrupp och 
att lösa problem som 
gruppledare.  

Lär sig att arbeta med 
projekt.
 

 

Tar och bär ansvar över 
sina egna ansvarsområ-
den och andra frivilliga. 

Planerar, förverkligar och 
följer upp frivilligverk-
samhet. 

Hanterar problemlös-
ningsmetoder

Inspirerar och tar aktivt 
med nya gruppmedlem-
mar, frivilliga och aktörer. 

Förstärker sina egna 
kunskaper om att arbeta 
med projekt.

Lär sig leda projekt.

Mångfald

 7 - 10 år  11 - 13 år 14 - 16 år 17 - 20 år

Förstår olikheter.

Respekterar andra, 
mobbar inte, kallar inte 
andra för öknamn och 
kan både be och ge
förlåtelse.

  

Förstår olikheter och är 
öppen för att möta 
olika slags människor.

Respektera och kan lära 
sig av andra. 

 
 

Förstår olikheter och 
kan ta i beaktande 
olika slags människor 
samt olika behov som 
de som deltar i verk-
samheten kan ha.

Är rollmodell för de
yngre och lär dem 
förstå olikheter och 
respektera andra. 

Uppskattar människors 
olikheter och är färdig 
att prata för människors 
olikheter och jämställd-
het.

Identifierar kränkande 
situationer i verksamhe-
ten och ingriper aktivt 
för att motarbeta dem.

Utbildar de yngre till hur 
de som handledare visar 
modell och hur de kan 
möta olikheter och
respektera varandra. 
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Hälsofostran

 7 - 10 år  11 - 13 år 14 - 16 år 17 - 20 år

Känna igen hälsosamma 
levnadsvanor, så som 
motionens och mångsi-
diga matvanors betydel-
se för välmående (bl.a. 
den egna hygienen)

Känna igen hälsosamma 
levnadsvanor, så som 
motionens och mångsi-
diga matvanors betydel-
se för välmående 
(bl.a. att säga nej 
till rusmedel)

Känna igen hälsosamma 
levnadsvanor, så som 
motionens och mångsi-
diga matvanors betydel-
se för välmående (bl.a. 
sexuell hälsa)

Ger information till de 
yngre om betydelsen av 
hälsosamma levnads-
vanor.

Känna igen hälsosamma 
levnadsvanor, så som 
motionens och mångsi-
diga matvanors betydel-
se för välmående (bl.a. 
sexuell hälsa)

Ger information till de 
yngre om betydelsen av 
hälsosamma levnads-
vanor.

Första hjälpen-kunskaper

 7 - 10 år  11 - 13 år 14 - 16 år 17 - 20 år

Lär sig grundläggande 
första hjälpen-
kunskaper.

Kan hjälpa sig själv och 
sina kompisar med hjälp 
av sina första hjälpen-
kunskaper. 

Fördjupar sina första 
hjälpen-kunskaper.

Kan hjälpa sig själv och 
andra med hjälp av sina 
första hjälpen-
kunskaper. 

Fördjupar sina första 
hjälpen-kunskaper.

Kan hjälpa sig själv och 
andra med hjälp av sina 
första hjälpen-
kunskaper.

Fördjupar sina första 
hjälpen-kunskaper.

Kan hjälpa sig själv och 
andra med hjälp av sina 
första hjälpen-
kunskaper.

Kan berätta åt andra 
om betydelsen av första 
hjälpen-kunskaper, 
första hjälpen-grupp-
verksamheten och 
första hjälpen-kurserna.
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Påverkans-arbete och samarbete

 7 - 10 år  11 - 13 år 14 - 16 år 17 - 20 år

Vågar föra fram sina 
egna åsikter i gruppen 
och kan således
påverka gruppens sätt 
att fungera och grup-
pens program. 

Lär sig påverkansarbete 
med hjälp av spel och 
lekar i gruppen.

Bekantar sig med 
beslutsprocessen i 
avdelningen genom att 
delta t.ex. på vår- och 
höstmötet.

Bekantar sig med andra 
ungdomsorganisationer 
och aktörer på orten.

Lär sig metoderna och 
kanalerna för påver-
kansarbete inom 
organisationen. 

Lär sig ta ställning i 
viktiga frågor.

Deltar i organisatio-
nens beslutsfattande. 

Skapar samarbets-
nätverk lokalt, på
riksomfattande nivå 
och internationellt.

Tar aktivt ställning till 
missförhållanden i
samhället.

Deltar i organisationens 
beslutsfattande. 

Deltar aktivt i organisa-
tionens olika nätverk, så 
väl på den egna orten, 
som på riksomfattande 
nivå och internationellt. 


