
4H- lika aktuella nu som då



Under 2018 firar Sveriges 4H, Jordbrukare-Ungdomens  
Förbund och Förbundet Skog och Ungdom 100 år.

Hur kom 4H till Sverige?
4H startade i Ohio, USA 1902 men i Sverige föddes 4H 
genom Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF) som 
bildades 1918 efter första världskriget på initiativ av en 
man som hette Sigurd Örjangård. Många unga  
lämnade vid denna tid landsbygden för staden 
och förbundet sysselsatte de ungdomar som 
blev kvar i jordbruk, tävlingar, kurser och studie-
cirklar.

JUF var ett förbund för i huvudsak äldre  
ungdomar men man ville ha verksamhet även 
för ungdomar i 11-12-årsåldern. År 1924  
beslöt man att ta upp 4H-programmet som 
redan fanns i USA och året därpå startade 
4H-företagsverksamhet i Skaraborgs län.

Snart var arbetet igång över hela landet och 
det mynnade så småningom ut i det som vi 
idag kallar 4H-klubbar.

4H-företagen är en verksamhet som finns 
i 4H även idag. Konceptet ger unga redan 
från sju års ålder en möjlighet att med enga-
gemang ta ansvar över en egen uppgift vilket 
gör att 4H når sin vision.

JUF utvecklades med åren och la grunden till  
Studiefrämjandet, som bildades 1959 som en  
naturlig följd av den studieverksamhet som JUF bedrev. 

Ett år senare, 1960, öppnades Valla Folkhögskola 
i Linköping som 4H idag är huvudman för,  
tillsammans med Studiefrämjandet.

År 1960 blev 4H, Förbundet Skog och Ungdom  
(FSU) samt Hem och Hushåll (finns ej idag) 
självständiga förbund och idag samverkar 4H, 
JUF och FSU bland annat genom att ha ett 
gemensamt kansli i Katrineholm.

100 år tillsammans för unga

#vifirar100år#tillsammansförunga#2018



4H-gårdar- lika viktiga nu som då
I början var 4H endast en landsbygdsorganisation där ungdomar på landsbygden aktiverade sig kring 
olika aktiviteter.

Under 1970-talet såg man att människor, framförallt barn och unga i städerna, behövde återupp-
täcka kunskapen om var matens råvaror kom i från.  För att fylla detta behov startades den första  
4H-gården - Stall Maja i Vallentuna, med syftet att visa hur livet var på en mindre bondgård med själv-
hushållning och allt därtill. Idag heter den Vallentuna 4H-gård.

Idag finns det ett 30-tal 4H-gårdar runt om i Sverige. De har fortfarande som samhällsuppdrag att 
sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushåll-
ning, hur naturens kretslopp fungerar och att uppmuntra barn och ungdomar att utvecklas till 
engagerade, ansvarstagande och välmående människor med respekt 
för omvärlden. 4H-gårdarna över hela Sverige är en av
organisationens viktigaste plattformar för detta. Därför skulle 4H 
aldrig begära inträde av de som besöker verksamheten- det 
strider mot 4H:s övertygelse och vision om att alla är välkomna 
till 4H för att lära. Att besöka en 4H-gård är 
gratis och kommer så att förbli.

Bild från det som idag är Vallentuna 4H-gård. Gården har en lång historia och Sveriges första 4H-gård startades där och hette då Stall Maja.

Att besöka en 4H-gård 
är gratis och kommer 
så att förbli- 
helt i enlighet med 4H:s 
samhällsuppdrag.



4H:s framgångsrika pedagogik

Lära genom att göra

4H:s motto “Lära genom att göra” är otroligt viktigt för organisationen. Det är ett starkt verktyg som 
genom alla tider gjort att många barn och ungdomar vågat prova nya saker. Med stöd från teori 
vittnar många barn och ungdomar om att de för första gången känt att de haft lätt för att ta till sig 
nya kunskaper. Detta är något 4H är oerhört stolta över. 4H:s pedagogik utmanar det traditionella 
systemet där teori understöds av praktik. Vi gör tvärtom och det har gjort underverk för många barn 
och ungas självförtroende, självkänsla och utveckling.

Allt lärande sker med Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa i fokus. Huvudets kunskap representerar vad 
vi måste kunna för att ta ansvar i livet, Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, empati och respekt, 
Handens praktiska kunnande befäster kunskapen och Hälsan främjas när vi använder kropp och 
sinne och utvecklas utan stress.

I 4H uppmuntrar vi till att ungdomar ska leda aktiviteter för yngre medlemmar. Vi vill ge dem det 
ansvaret, för de utvecklas och växer med uppgiften.
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Vi har alla ett gemensamt ansvar för världen vi lever i och att samhället utvecklas på ett hållbart 
sätt. För att kunna förändra och utveckla krävs engagemang och kunskap. Genom att få kunskap till 
sig genom huvudets H får barn och unga mod till att våga ifrågasätta och ta ställning. 4H:s trygga 
föreningsdemokrati ger goda förutsättningar för att utvecklas och engagera sig djupare. Förenings-
demokratin ger också förutsättningar för att praktiskt gå från idé till handling (Hand – färdighet) och 
därigenom låta unga påverka sin egen och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för 
barn och ungdomar.

Vi tycker att det är oerhört viktigt att unga tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. Därigenom 
kommer ansvarstagande naturligt och skapar en plattform där personer kan göra medvetna val, 
fatta beslut med en känsla av trygghet och stå för sina handlingar. Att vara ansvarstagande i 4H 
innebär också att det är en självklarhet att varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund 
respekteras. Detta är ett gemensamt ansvar som vi tar i enlighet med hjärtats H (Hjärta – respekt, 
medkänsla, empati). Att vara välmående innebär i 4H att en person värnar om sin och andras hälsa 
i alla aspekter enligt hälsans H (Hälsa – sunt levnadssätt).

Visionen ska uppnås genom att de fyra H:na genomsyrar alla organisationens aktiviteter och att vi 
arbetar enligt mottot “Lära genom att göra”.

Engagemang, mod och kunskap
4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående 
och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.
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I 4H idag finns det drygt 200 4H-klubbar runt om i Sverige. 
Det är i dem organisationens huvudsakliga verksamhet bedrivs. 

En 4H-klubb kan likställas med en förening och är i och med det också en egen  
juridisk person. Du bestämmer själv tillsammans med de andra medlemmarna i  
klubben vad ni ska göra i just er klubb. Din favoritaktivitet i 4H kan bli allt från att virka 
mössor till att spela teater eller hämta hem fåren från hagen på 4H-gården. Som du 
förstår är det ganska fritt vad man kan göra i 4H. Det som ändå är likt mellan olika 
4H-klubbar är gemenskapen, att man vill lär sig nya saker och att de fyra H:na Huvud, 
Hjärta, Hand och Hälsa står i fokus tillsammans med mottot ”Lära genom att göra”. 

Klubben är basen i 4H:s föreningsdemokrati. Där utses en styrelse av medlemmarna 
på årsmötet enligt traditionella demokratiska former.

4H-klubbar



Demokrati
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I en demokrati har alla rätt att säga vad de tycker, både med ord och 

tal. Alla kan oftast inte bestämma samtidigt utan man väljer personer 

som får prata för andra. De kallas ombud. I Sverige kan man säga att 

Riksdagen är folkets ombud.

I en förening, som till exempel 4H, väljs några personer till något som 

kallas styrelse. De sköter sedan föreningen enligt de bestämmelser, 

som kallas stadgar, som föreningen har. Stadgarna har medlemmarna 

kommit överens om. Denna form av demokrati kan kallas representativ 

demokrati.

Om det är färre som ska rösta, till exempel en styrelse, kan det kallas 

direkt demokrati. En folkomröstning är även en direkt demokrati, men 

en omröstning är bara vägledande. De som styr behöver ej rätta sig 

efter resultatet.

I 4H används direkt demokrati vid exempelvis medlemsmöten i  

4H-klubbarna då alla medlemmar är välkomna att lämna förslag, om till 

exempel en aktivitet man vill göra i 4H, och vara med och ta beslut om 

olika saker.

Demokrati
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Visste du att 4H var en av de organisationer 
som tog volleybollen till Sverige? 

Därför är det fortfarande ett viktigt inslag 
med volleybollturnering på 4H:s riksläger 

som arrangeras varje sommar för 
medlemmar från 14 år.

Svenska volleybollförbundet startades 1961
 av bland annat 4H:are.



Matskolan är en aktivitet för barn och unga 
som gillar att laga mat och baka eller som 
vill lära sig mer om just matlagning. Vi la-
gar frukostar, luncher, mellanmål och bakar. 
Detta varvas med tävlingar och lekar. Detta 
genomförs både som dagläger och i form av 
träffar i 4H-klubben.

Ett 4H-företag är en praktisk uppgift som 
medlemmen tar på sig under en begränsad 
period, exempelvis under ett sommarlov, 
våren, ett år eller dylikt. Det kan vara att 
mata kalven på 4H-gården, göra sylt eller 
att lära sig att spela gitarr. Det kan genom-
föras enskilt eller tillsammans med andra.

Nationella koncept

4H-företag

Matskolor



KLÖVERHJÄLTEN

Läger och utbildningar

Klöverhjälten är 4H:s superhjälte, vår egen representant för 
kärlek, förståelse, respekt och organisationens motto och 
vision. Klöverhjälten inspirerar med sin lekfullhet och 
glädje till ett ökat lärande och bevisar att ju mer man lär 
sig, ju modigare blir man. 

Lantgårdsläger, entreprenörskapsläger, Matskolor, körkort på katt, körkort på kanin, styrelse- 
utbildningar, ledarutbildningar... ja, listan kan göras oändligt lång. I 4H finns utbildningar, 
roliga läger och nya saker att lära för den som vill på såväl klubb-, 
län- och nationell nivå.

Årligen arrangeras ett riksläger för 4H:are från 14 år. 
I samband med rikslägret hålls riksstämman som är 
organisationens högst beslutande organ. 

”Med mitt förstoringsglas kan 
jag titta närmare på 

saker och lära mig mer om 
allt ifrån djur, natur och vår 

omvärld. Ju mer jag lär mig, 
ju modigare blir jag.”



Internationellt
4H finns idag i ett 80-tal länder och 2014 startades världsnätverket Global 4H Network som har som 
mål att stärka samhälle och värld genom positiv ungdomsutveckling. I 4H finns också en lång tradition 
av internationella utbyten, som först startades som ett sätt för att främja världsfreden och som idag 
fortsätter att föra människor, världen över, närmare varandra. 

International 4H Youth Exchange (IFYE)
IFYE-utbytet har funnits sedan 1948 och var ett verktyg för att främja världsfreden genom att ungdo-
mar fick möta andra kulturer och få fördjupad kunskap om dem och knyta kontakter över hela världen. 
Utbytet är, än idag, lika viktigt.

Är du i åldern 18-30 år och har varit en aktiv 4H:are kan du söka. Det är meriterande att ha gjort saker i 
verksamheten som exempelvis arrangerat aktiviteter, suttit i styrelser med mera.

Sveriges 4H:s samarbetsländer varierar, men vi har haft utbyte med bland annat Australien, USA, 
Taiwan, Tanzania, Schweiz, Island, Storbritannien, Nya Zeeland och Irland. När man åker som IFYE får 
man ta del av värdlandets vardag under en period som varierar mellan 4 veckor - 6 månader.



 

 

Europa
För de europeiska länderna finns paraplyorganisationen Rural Youth Europe (RYE).  
Varje år anordnar de olika event för sina medlemsorganisationer, som exempelvis vår- och 
höstseminarium, Europeiskt Rally och ledarutbildningar.

I Europa finns även paraplyorganisationen EFCF (European Federation of City Farms) som är ett 
samarbete mellan olika 4H-gårdsliknande organisationer i Europa.

Norden
Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU), är en paraplyorganisation som arbetar för 
att stärka samarbetet mellan ungdomsförbund i Norden genom olika arrangemang. Nordiskt läger, 
Nordisk ungdomsvecka och ledarskola är några av de aktiviteter NSU anordnar.
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4H:s motto

4H står för

HUVUD
HJÄRTA

HAND
HÄLSA

LÄRA GENOM ATT GÖRA


