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Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur ungdomar med utvecklings 
störning upplever sin fritid. Genom intervjuer ville jag få ett inifrånperspektiv på hur sju 
ungdomar 12 – 18 år upplever tillgängligheten till olika fritidsaktiviteter samt vad en 
meningsfull fritid betyder för dem. Då flera ungdomar i studien hade begränsade möjligheter 
att samtala utan AKK, alternativa och kompletterande kommunikationssätt valde jag att 
genomföra intervjuerna med hjälp av samtalsmatta, ritprat samt tecken som stöd. Studien 
visar att ungdomarna i det stora hela är nöjda med sin fritid. Alla betonade vikten av att vara 
aktiv oavsett om man var med i en förening eller inte. För nästan alla ungdomar innebar 
fritiden begränsade möjligheter att umgås med jämnåriga kamrater. Dessa träffade de oftast 
bara i skolan och i vissa fall på fritidsgården. Föräldrarna hade ett stort ansvar att möjliggöra 
aktiviteter utanför hemmet. Stöd i form av LSS visade sig inte vara särskilt vanligt och 
förekom i begränsad omfattning.  
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Förord 
Jag jobbar inom habiliteringen och träffar barn och ungdomar med utvecklingsstörning 
dagligen. Därmed känner jag till hur en del av deras vardag ser ut ur mitt perspektiv som 
specialpedagog. I kontakten med föräldrar beskriver de en annan del som ofta färgas av oro.  

Den här studien har vuxit fram ur ett, för mig, brinnande intresse och nyfikenhet på att 
komplettera dessa bilder med en som jag får direkt från källan.  
Studien hade dock varit svår att genomföra utan all den hjälp och det stöd jag fått under 
arbetets gång! 

Först vill jag tacka alla fantastiska ungdomar som tog sig tid att prata med mig. Till dig, Eva 
Skogman för på vilket sätt du med din handledning lotsat mig genom hela 
forskningsprocessen. Tack till er alla! 

Västerås, maj 2011 

Eva-Karin Alm 
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1 Inledning 
Alla barns rätt till fritid är beskrivet i FN:s barnkonvention artikel 31: Vila och fritid. 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet. 

De länder som skrivit på avtalet har förbundit sig att följa dessa rättigheter som bland annat 
säger att alla barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder 
samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.  

En meningsfull fritid är något vi ofta talar om som något självklart och mycket viktigt när det 
gäller vårt eget och våra barns vardagliga liv. Att kunna delta i olika aktiviteter känns helt 
självklart och ingenting vi fäster så stor vikt vid huruvida det skulle vara möjligt för oss eller 
inte. Barn och ungdomar med utvecklingsstörning har samma rättigheter och möjligheter till 
meningsfull fritid som andra barn och ungdomar, eller har de inte det? 

Åkerlind, (2005) betonar i sin slutrapport Spindeln i nätet, en utredning angående var 
samordnings- och utvecklingsansvaret för fritidsverksamheten för ungdomar med 
funktionshinder ska ligga till Stockholms kommunstyrelse bland annat vikten av att alla ska få 
tillgång till en meningsfull fritid. Detta påpekar Åkerlind, är viktigt både ur ett individuellt 
perspektiv men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är viktigt att se över hur 
möjligheten till ledsagare, tillgång till färdtjänstresor och fritidshjälpmedel, större ledartäthet 
mm ser ut menar hon. Ur ett jämlikhetsperspektiv ska barn med en funktionsnedsättning 
kunna välja fritidsverksamhet utifrån intresse och behov på samma sätt som alla andra. 
Åkerlind påpekar också hur viktigt det är med goda kamratkontakter, att detta lägger grunden 
till ett aktivt socialt liv i vuxen ålder. Samtidigt som den enskilde personen vinner på att få 
egna kontakter kan även anhöriga få viss avlastning vilket ger ökad livskvalitet för hela 
familjen. 

I Sverige finns ingen enskild lag som beslutar om vilken instans som har ansvaret för att 
erbjuda barn och ungdomar fritidsaktiviteter, dock har kommunerna det yttersta ansvaret för 
att alla medborgare ska ha ett skäligt liv, (Socialtjänstlagen, Sol, SFS:2001:453).  

Många aktiviteter är inte anpassade till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, eller är 
det ungdomarna själva som ska anpassa sig? Det är begränsad tillgång till anpassade 
aktiviteter för den här gruppen och på många håll i landet även brist på aktiviteter. Detta 
ställer höga krav på att föräldrarna själva planerar, organiserar och strukturerar upp fritiden 
för sina barn, oavsett om det gäller att delta i av föreningar organiserade aktiviteter eller 
annan aktivitet, (Rinnan, 2007). Författaren påpekar också att förutsättningarna för att det ska 
fungera beror på huruvida olika aktörer samverkar. Finns en samverkan mellan exempelvis 
kommun, habilitering och olika föreningar ökar möjligheten att utveckla verksamheten. 

En självklar fråga som tycks ha blivit bortglömd inom tidigare forskning är frågan om hur 
ungdomar med utvecklingsstörning själva upplever tillgänglighet och behov av 
fritidsaktiviteter. 
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ungdomar med utvecklingsstörning 
upplever sin fritid. 

2.1 Frågeställningar 

− Hur upplever ungdomar tillgängligheten till fritidsaktiviteter? 

− Vad betyder meningsfull fritid för ungdomarna? 

3 Bakgrund 
Det finns gott om studier som berör området fritid, men få, inom det specialpedagogiska 
området, som berör barn och ungdomar med utvecklingsstörning och deras fritidsaktiviteter. 
Flera stud ier riktas mot fysiska funktionsnedsättningar och tillgänglighet i miljön Law et. al 
(2006). Tidigare forskning har inte fokuserat på den upplevda situationen för den enskilde 
personen med funktionsnedsättning utan hur andra tror att personen upplever situationen. Det 
vill säga det är ett ”utifrån” perspektiv istället för ett ”inifrån” perspektiv. En anledning till 
detta kan kanske vara kommunikationssvårigheter mellan forskaren och personer med 
funktionsnedsättningar. Alternativa kommunikations metoder verkar vara begränsat använda 
inom detta forskningsområde. 

Passmore & French (2003) menar att det är viktigt att ha kunskap och förståelse för vad 
fritidsaktiviteter betyder för ungdomar rent generellt innan den kunskapen kan överföras till 
ungdomar med funktionsnedsättning. För att veta om ungdomar med funktionsnedsättnings 
vardag skiljer sig mot andra ungdomar måste det finnas en referens. Denna referens blir då 
ungdomar utan funktionsnedsättning. 

SCB, Statistiska Central Byrån, undersöker regelbundet levnadsförhållanden för barn och 
ungdomar mellan 7 och 18 år. Detta gör man via intervjuer med både barnen och deras 
föräldrar. Rapporten, Levnadsförhållanden rapport 116 Barns fritid, som omfattar 2006 och 
2007 års studier visar att 60 % av alla barn i åldrarna 10 till 18 år tränar idrott i en förening 
eller klubb minst en dag varje vecka. När det gäller idrott handlar det inte enbart om det 
fysiska välbefinnande man får när man tränar utan även om att medlemskapet i en förening 
har ett värde i sig, att genom att delta i en förening tränas även demokratiska värderingar. Den 
mest populära fritidsaktiviteten var olika former av idrott. Annan verksamhet än idrott 
handlade mest om kyrkliga och frikyrkliga föreningar, hobby och intresseföreningar, scouter 
eller andra friluftsföreningar samt nykterhetsföreningar. När det gäller musik uppgav 25 % att 
de spelar ett instrument, sjunger i kör eller är med i någon orkester eller band. När det gäller 
ickeorganiserad verksamhet fanns det flera aktiviteter som var populära och som nästa alla 
ägnar sig åt. Det kan exempelvis vara att se på TV, olika datoraktiviteter eller lyssna på 
musik. 96 % av alla uppgav att de träffade vänner på fritiden varje vecka. Det gjorde man 
antingen hemma hos varandra eller någon annanstans, exempelvis på fritidsgården. Vidare 
framgår det tydligt i rapporten att barn i utsatta grupper (till dessa räknas bland annat barn i 
ekonomiskt utsatta hushåll, barn med ensamstående föräldrar samt barn vars föräldrar är 
födda utomlands) har mindre aktiv fritid. När det gäller barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning uttalar SCB sig inte, då man inte undersökt denna grupp.  

Arnhof påpekar i sin rapport, Onödig ohälsa (2008) att förebyggande och hälsofrämjande 
åtgärder är väsentligt för att personer med en funktionsnedsättning ska bevara sin hälsa så 
långt det är möjligt. Vidare beskriver författaren att personer med funktionsnedsättning oftare 
har kortare utbildning och sämre ekonomisk situation jämfört med den övriga befolkningen. 
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Personer med funktionsnedsättning upplever själva att hälsan är betydligt sämre än övriga 
befolkningens. Ohälsan tenderar att vara störst för personer med rörelsehinder jämfört med 
personer som har en syn – eller hörselnedsättning. En stor del av ohälsan hör också ihop med 
kända bestämningsfaktorer som, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på 
tillgänglighet. Detta är också något som visade sig tydligt i SCB´s rapport. Arnhof påpekar i 
denna enkätstudie att bortfallet sannolikt är större jämfört med en studie genomförd i en grupp 
utan funktionsnedsättning.  

Enligt Tideman (2000) kan det handikappideologiska begreppet normalisering definieras som 
likvärdiga levnadsvillkor, vilket kan mätas genom levnadsnivåundersökningar. Personer med 
en lindrig utvecklingsstörning har, enligt de resultat som genomfördes i en studie i Halland 
1991 och 1995, de bästa förhållandena i jämförelse med andra grupper där 
utvecklingsstörningen är mer framträdande. Men menar han, i jämförelse med människor i 
allmänhet har personer med utvecklingsstörning sämre levnadsförhållanden inom samtliga 
livsområden.  

Mycket av tidigare forskning handlar om en inkluderande skolas vara eller inte vara. Kan man 
överhuvudtaget ha en inkluderande skola om samhället i övrigt är exkluderande? Ska en 
inkludering bli verklighet måste det humanistiska synsättet, där den enskilde eleven sätts i 
centrum få styra. Detta gäller såväl skola som fritid. Göransson (personlig kommunikation 
090925) påpekar vikten av att skolan tar hänsyn och ser varje enskild elev när undervisningen 
planeras. Metoderna när det gäller undervisning måste skifta eftersom alla elever inte alls lär 
sig samma sak på samma tid eller på samma sätt. Till detta, menar Göransson, behövs inga 
särskilda undervisningsgrupper, utan detta skall kunna ske i det gemensamma klassrummet. 
Mångfalden skall berika, inte urskilja. Detta måste väl även gälla vid olika organiserade 
fritidsaktiviteter? Rinnan (2007) påpekar att det man gör på sin fritid berikar hela tillvaron 
och inte bara fritiden. Att träffa vänner och ingå i en gemenskap gör att människan blir 
tryggare, har roligt och därmed stärker sin självkänsla. Göransson (personlig kommunikation 
090925) talade angående handikappades rätt att få ta plats i samhället, om empowerment, 
”Nothing abouts us without us” Det är en självklarhet att ett samhälle består av alla människor 
där alla har rätt att få ta plats på samma villkor. Att delta i olika fritidsaktiviteter handlar inte 
bara om att roa sig, det handlar till stor del även om en naturlig del av barns utveckling. Får 
alla möjlighet att delta i en utvecklande fritid minskas riskerna för segregering, när det gäller 
barn med olika levnadsförhållanden.  

Forskning som lyfter fram integrering i fritidsverksamhet har varit svårt att hitta. Gustavsson 
(1998) har i sin studie ”Inifrån utanförskapet” försökt att öka kunskapen/förståelsen för 
sociala relationer mellan ”vanliga” människor och människor med utvecklingsstörning. 
Genom livsberättelser låter han människor med utvecklingsstörning själva komma till tals 
genom att med sina egna ord berätta om hur de upplever/har upplevt sin egen situation. Det är 
en naturlig del att människor söker sig till andra som har liknande bakgrund, erfarenheter och 
intressen. Det menar han, handlar om människans grundläggande behov av att göra tillvaron 
meningsfull och hanterbar. Det behöver inte alls handla om social utstötning eller 
bortväljande utan att människor helt enkelt väljer varandra på grund av liknande erfarenheter. 
Men vi vill inte heller bli förknippade med människor som av andra betraktas som annorlunda 
eller konstiga för då är vi rädda att även vi bli placerad i denna grupp. På grund av detta bidrar 
vi förmodligen till att människor lättare hamnar i ett utanförskap. Vi kan, påpekar han, välja 
våra sociala relationer mer nu än förr. 

I många fall tycks familjen vara det enda sociala sammanhang där man inte väljs bort! Det 
visar flera av berättelserna i boken. En naturlig integrering som vi sällan talar om menar 
Gustavsson, är familjen. Här finns ofta ett socialt samspel mellan människor som är på olika 
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intellektuella nivåer. Trots att allt fler barn med utvecklingsstörning växer upp hos sina 
biologiska föräldrar pratar vi sällan om integrering. Han påpekar att familjen är den enda 
miljön där de sociala integrationsförhoppningarna helt har infriats.  

När det gäller möjligheten att delta i olika aktiviteter för personer med funktionsnedsättning 
visar forskningen två olika synsätt. I Scriptum, (Tolonen, Börmark & Sjöqvist-Nätterlund 
2007) visar författarna på hur viktiga kontaktpersonerna är när det gäller att komma ut på 
sociala aktiviteter. I denna studie beskrevs organiserade aktiviteter såsom matlagningskurser, 
hantverkskurser eller olika musikaktiviteter som något som upplevdes positivt av deltagarna. 
När det gällde olika sporter tycks bowling vara något som många upplever som en bra 
aktivitet, enligt denna studie. 

I motsats till denna studie betonar Watson et al (1999) att det kan vara begränsande att ha en 
kontaktperson med sig hela tiden. Författarna har under två år studerat/intervjuat över 300 
barn och ungdomar. Fokus på undersökningen var att få en djupare inblick i hur ungdomarna 
själva upplever sin situation i andra miljöer än skolan. Författarna menar att det sällan finns 
ett “inifrånperspektiv” när det gäller forskning för ungdomar med funktionsnedsättningar. Det 
är oftast röster från föräldrar, personal och andra vuxna som gjort sig hörda. Ett slående inslag 
i studien var att dessa barn, i mycket högre utsträckning än andra barn hade vuxna omkring 
sig under en stor del av sin fritid. De unga i studien beskrev att de därmed begränsades i sina 
kontakter, både när det gällde karaktär och omfattning. Vidare, säger författarna är det att 
rekommendera att ALL framtida forskning angående barn och ungdomar även innehåller 
jämförande forskning mellan dem med och dem utan funktionsnedsättningar. Därmed 
tydliggörs eventuella skillnader mellan dessa grupper. 

Som tidigare nämnts finns begränsat forskningsresultat publicerat om ”inifrån” perspektivet 
hos personer med utvecklingsstörning, vilket skulle kunna vara orsakat av 
kommunikationssvårigheter. Heister Trygg (2005) menar att kunskapsnivån i samhället är lågt 
när det gäller kommunikationshandikappade personers möjlighet att få sina kommunikativa 
rättigheter tillgodosedda. En kommunikativ rättighet är bland annat att ”få komma till tals, att 
få möjlighet att göra sin röst hörd”. Därmed blir valet av metod oerhört viktig, skall denna 
målgrupp komma till tals måste det ske genom relevant kommunikationssätt. 
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4 Teoretiskt perspektiv 

4.1 En miljörelativ syn på funktionshinder 

Det kan vara viktigt i sammanhanget att beskriva vad en begåvningsnedsättning innebär. 
Göransson (1982) beskriver utvecklingsstörningens olika stadier. Hon menar att det finns 
kunskap om att begåvningen utvecklas i olika stadier, där varje stadium skiljer sig åt 
kvalitativt. Skillnaden mellan första och andra stadiet är bland annat att man förstår att bilder 
och talat språk föreställer (symboliserar) något verkligt. I det andra och tredje stadiet kan man 
föreställa sig förändringar, alltså kan man förutsäga resultatet genom att ”sätta ihop” olika 
erfarenheter. Dessa stadier går alla igenom. Det går inte att hoppa över något men vi stannar 
olika länge på olika stadier. Dessa begåvningsstadier har inget med ålder att göra, de talar 
bara om hur begåvningen arbetar. Begåvningens tre funktioner innebär på detta sätt: att ordna 
erfarenheter – strukturera, att ordna om bland erfarenheter – operera, att avbilda erfarenheter – 
symbolisera. 

Allt detta görs i de fem kategorierna: rum, tid, kvalitet, kvantitet och orsak. 

En miljörelativ syn på funktionshinder är sedan lång tid tillbaka den officiella synen i Sverige. 
Den går ut på att det inte är den individuella skadan/sjukdomen eller funktionsnedsättningen 
som i sig orsakar hinder för personen. Funktionshindrad blir man först i kontakten med en 
hindrande och otillgänglig miljö. Ett miljörelativt synsätt förnekar inte en skada eller 
nedsättning, men ifrågasätter att det verkligen är detta som är anledningen till en persons 
svårigheter i ett visst sammanhang. 

Skillnaden mellan synsätten kan illustreras med en omarbetad modell som förklarar 
kategoriskt och relationellt perspektiv, med utgångspunkt från Atterström & Persson (2000) 

 Kategoriskt 

Perspektiv 

Relationellt 

perspektiv 

Uppfattning av 

hur det ska gå till 

Barnet själv får göra de 

anpassningar som ”krävs” för 
att passa in. 

Förmågan att anpassa 
fritidsverksamheten till de 
förutsättningar det enskilda 
barnet har. 

Tidsperspektiv Kortsiktigt. Långsiktigt. 

Orsaker till att man 
anpassar verksamheten 

Direktrelaterade till barnets 
svårigheter. 

Kvalificerad planering 
relaterad till de 
omgivningsfaktorer som styr. 

Fokus på eventuella 
anpassningar 

Det enskilda barnet. Barnet, ledare miljön. 

Vem har ansvaret Ledarna. Barnet, ledare, föräldrar. 

Belyses frågeställningen i detta arbete från ovan beskrivna perspektiv kommer det kategoriska 
perspektivet att ligga nära ett medicinskt tänkande där svårigheter i olika sammanhang ses 
som direkt relaterade till en persons diagnos eller funktionsnedsättning (t ex en kognitiv 
funktionsnedsättning). Detta kan också formuleras som att det kategoriska perspektivet tar sin 
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utgångspunkt i ett medicinsk/psykologisk tankesätt medan det relationella utgår från en 
pedagogiskt formulerad tankemodell (Emanuelsson, Person & Rosenqvist, 2001) skriver: 

Något tillspetsat skulle man kunna säga att det kategoriska perspektivet har mycket 
begränsad pedagogisk användbarhet och att det utgår från kategorisering och 
kategorier som idé). Men, bland annat som följd av de långa tidsmässiga 
utveck lingsperspektiven, ger forskningen inom det relationella perspektivet resultat som 
ofta bedöms ligga långt ifrån den konkreta och omedelbart nära 
undervisningssituationen och praktiken.(s 131). 

Utvecklingsstörning som kognitiv nedsättning får i ett relationellt eller ett miljörelativt synsätt 
olika stor betydelse bland annat på grund av hur tillgänglig eller otillgänglig en miljö eller 
kontext är. Funktionshindret utvecklingsstörning blir då ett resultat av förhållandet mellan en 
person och denna persons kontext.  

I studier om personer med funktionshinder finns alltså i stort två infallsvinklar. En studie kan 
fokusera på personen som individ med kroppsliga brister och brister i kapacitet. Mycket av 
medicinsk eller psykologisk forskning intar detta perspektiv. En annan infallsvinkel är att just 
fokusera på de miljöer där personer med funktionshinder agerar och vistas och på så sätt se 
utvecklingsstörning som åtminstone till en viss del socialt konstruerad. Att, som i denna 
studie höra ett antal ungdomar, få deras perspektiv och sedan tolka deras upplevelser, ger en 
djupare kunskap i vad det är som hindrar, funktionsnedsättningen, eller omgivningen. 

5 Begrepp 
I denna studie används ett antal begrepp med definition enligt nedan. 

Det finns inte en exakt definition av fritid. Med fritidsaktiviteter menar jag i detta arbete: 
organiserad förenings-, kultur eller idrottsaktivitet, de aktiviteter som familjen gemensamt 
ägnar sig åt under kvällar och helger samt aktiviteter som ungdomen gör tillsammans med 
andra eller ensam. 

5.1 Tillgänglighet 

I rapport till Diskrimineringskommittén (2002) beskrivs FN:s standardregel 5. Denna 
behandlar tillgänglighet och där står bland annat att tillgänglighet definieras som: tillgång till 
den yttre miljön samt tillgång till information och möjlighet till kommunikation. 
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO har tillsammans definierat tillgänglighet som 
fysisk, kommunikativ, informativ och psykosocial tillgänglighet. 

Med tillgänglighet menar jag i detta arbete: 

Fysisk tillgänglighet, praktisk möjlighet att delta, hur är aktiviteten anpassad, är det möjligt? 
Är miljön anpassad efter personen med utvecklingsstörning eller är den i sig hindrande? 

Tillgänglig information, går det att på ett enkelt och informativt sätt få möjlighet att ta del av 
nödvändig information för att kunna delta?  

Stöd att ta sig till/delta i aktiviteten, LSS, Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. SFS (1993:387) är en rättighetslag som ska garantera personer med 
omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver 
i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den 
enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och 
särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan 
lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de 
rättigheter som andra lagar ger.  
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Tillgänglighet till socialt samspel – deltar alla på samma sociala villkor eller finns det 
negativa attityder och dåligt bemötande? Det finns lagar som reglerar vad kommun, landsting 
och stat har för ansvar men vem påverkar den enskilde ledaren att behandla alla lika? Hur ser 
kontakten med kamrater ut, finns samma möjlighet att träffa kompisar i och utanför hemmet 
för ungdomar med utvecklingsstörning som för andra ungdomar? 

5.2 LSS 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), omfattar rättigheter för 
personer som före 65 års ålder har varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder och i 
högre grad än andra är i behov av speciella stödinsatser utifrån sitt funktionshinder. Insatser 
enligt LSS erbjuds den enskilde endast om han eller hon (familjen) begär det. Vem är det då 
som har rätt till LSS-insatser? Bland annat personer med utvecklingsstörning som behöver 
sådan hjälp i sin livsföring och om behoven inte tillgodoses på annat sätt.  Målet med LSS-
insatser ska tillförsäkra den som har ett stort och varaktigt funktionshinder goda 
levnadsvillkor, att den funktionshindrade ska kunna leva som andra, kunna delta i 
samhällslivet och ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. 

5.2.1 Kontaktperson enligt LSS 

En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan ersätta eller komplettera kontakten med 
anhöriga. Med stöd av en kontaktperson får en person med utvecklingsstörning möjlighet att 
komma i kontakt med andra människor och i övrigt komma ut i samhället. Vidare kan en 
kontaktperson även innebära att personen med utvecklingsstörning får en intresserad person 
eller familj att regelbundet prata och umgås med. Någon som man kan gå på bio, teater eller 
bara fika med. En kontaktperson kan sägas utgöra en länk till ett rikare socialt liv för personen 
med utvecklingsstörning. Kontaktpersonen är ett icke professionellt stöd från en person med 
stort engagemang och intresse för andra människor. 

5.2.2 Ledsagning enligt LSS 

Barn, ungdomar och vuxna personer med utvecklingsstörning kan ansöka om ledsagarservice. 
Ledsagarservice kan en person ansöka om, när det finns behov av, men det saknas möjligheter 
att kunna ta sig ut på olika enskilda önskade aktiviteter. Det kan handla om fritidsaktiviteter 
såsom till exempel fotboll, delta i ett scoutläger, att få komma ut och dansa någon kväll ibland 
eller att kunna genomföra en resa utomlands. 

5.2.3 Korttidsvistelse enligt LSS 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan beviljas till barn och ungdomar samt i vissa fall 
även till vuxna. Korttidsvistelse innebär att en person med funktionshinder tillfälligt under 
kortare eller längre tid vistas på ett korttidshem (korttidsboende), hos en familj eller deltar i 
ett läger. Genom korttidsvistelse skall anhöriga ges avlösning och tid för avkoppling. För den 
funktionshindrade personen kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte och 
rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling 

5.3 AKK- Alternativ och kompletterande kommunikation 

Alla de kommunikationssätt som kompletterar eller ersätter vanligt tal för personer som inte 
kan uttrycka sig tillfredsställande genom att prata. De som har svårigheter att uttrycka sig med 
tal måste förlita sig mer på alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Detta kan 
vara teckenkommunikation, olika bild – och symbolsystem och naturlig AKK. 
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Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet “göra gemensam”. Med 
kommunikation går det att dela tankar, upplevelser, känslor och erfarenheter. Träffar jag 
någon som pratar ett annat språk, försöker jag till varje pris få personen att förstå vad det är 
jag vill ha sagt, antingen genom kroppsspråk eller genom bilder. Hur gör jag när jag träffar 
någon där talet inte är den bärande delen i kommunikationen? Är det då lika självklart då att 
genomföra ett samtal? Vilka möjligheter finns det för att uttrycka sig på ett bättre sätt? Det är 
en dynamisk och komplicerad process där målet är att deltagarna ska förstå varandra. I 
genomförande delen beskrivs de metoder jag valt att arbeta med mer utförligt. 
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6 Metod 

6.1 Metodansats 

Då detta arbete bygger på intervjuer av ett antal ungdomar om hur de upplever sin fritid är 
valet av hermeneutiskt metodansats naturligt. Detta då hermeneutiken handlar om att tolka, 
förstå och förmedla. Denna lära gör inte anspråk på att förmedla en absolut sanning utan 
sanningen så som den tolkas. Detta innebär att sanningen kan varierar, t.ex. beroende på vem 
som tolkar vem och när det tolkas. I Handbok i kvalitativ analys (Fejes och Thornberg 2009), 
nämns tre olika inriktningar av hermeneutiken, existentiellt inriktad, misstankens hermeneutik 
samt allmän tolkningslära. Den senare används här då den har ett bredare perspektiv än de 
andra två. 

6.2 Inledning 

Alla har rätt att själva komma till tals, vilket förstås också inkluderar ungdomar med 
utvecklingsstörning. FN: s Barnkonvention, artikel 12: handlar om åsiktsfrihet och rätten till 
att bli hörd. 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 
eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 
nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 
förfaranden som rör barnet. 

Att kommunicera är ett grundläggande behov. Att inte kunna tala innebär att ett en del av 
möjligheten går förlorad. Men det finns andra sätt att tala än enbart med ord. Människor med 
betydande tal-, språk och kommunikationssvårigheter har länge varit en eftersatt grupp.  

Fler och fler grupper menar Heis ter Trygg (2008) börjar nu efterfråga kommunikation som 
alternativ eller som komplement. Att få ta del av en god kommunikation ska inte bara vara 
förbehållen personer med god begåvning. 

I denna studie som behandlar utvecklingsstörda ungdomars syn på sin fritid är det därmed 
också självklart att dessa verkligen ska få komma till tals. Med perspektiv på detta valdes 
lämpliga metoder, valda med hänsyn till respondenternas kommunikationsförmåga. 

Kvale (1997) skriver i inledningen till Den kvalitativa forskningsintervjun ”Om man vill veta 
hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem”? (s.9) Meningen 
med detta arbete är att få insikt i hur ett fåtal ungdomar ser på sin fritid, vad som känns 
meningsfullt samt hur lätt det är att delta i olika aktiviteter. Genom enskilda djupintervjuer 
anser jag det vara möjligt att förstå hur situationen ser ut för vissa ungdomar och därigenom 
få en ökad insikt i hur man på sikt kan förbättra/förändra den om det visar sig att det skulle 
behövas. I boken ”Kvalitativa intervjuer”, (2005) skriver Trost  

”Kvalitativa samtal/intervjuer går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade 
tänker och känner, vilka erfarenheter de har, hur den intervjuades föreställningsvärld 
ser ut.” (s.23) 

Detta ställer naturligtvis stora krav på den som skall intervjua. En välförberedd och 
välplanerad intervju krävs för att inte låsas fast i förväntade svar. En intervju bygger på 
samtal/kommunikation vilket alltid är ett samspel mellan minst två individer där både sändare 
och mottagare har ansvar för att budskapet tolkas på rätt sätt. Hos intervjuaren vilar ett stort 
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ansvar. Hur ställs frågorna? Hur bekräftas att budskapet gått fram, att personen verkligen 
förstått frågan? Får personen den tid på sig som behövs för att kunna svara och används rätt 
språk och rätt verktyg? Att förbereda öppna frågor är också oerhört viktigt.  

Att inte hamna i en ”förhörsroll” med ja och nej frågor utan istället använda följdfrågor som: 

Vad tänker du på? Vad tycker du? Hur var det? Vad tyckte du om det? Berätta mer? Jag 
förstod inte, förklara mer? 

Oavsett ur vilket perspektiv man väljer eller hur man analyserar resultatet kommer frågan 
angående objektivitet upp. När Garpelin (1997) analyserade sina intervjuer grundade han sig 
på både det explicit som det implicit uttryckta. Här handlar det naturligtvis om vad forskarens 
själv anser sig kommit fram till och då det måste vara svårt att förhålla sig objektiv till 
implicita uttryckta meningar. Att tolka resultatet från en studie, som i Garpelins fall, en grupp 
med ungdomar är förstås inte lätt. Förutom forskarens traditionella dilemman, val av metod 
och empiriska data m.m., ställs han även inför svårigheterna att ”släppas in i gruppen”. Hur 
tolkningen av insamlade data sker kan kanske lite vanvördigt jämföras med talesättet ”som 
man ropar får man svar”. Garpelin lyfter fram att valet av faktorer styrs av forskartradition 
och att det därmed finns en uppenbar risk att andra faktorer inte blir belysta. Han benämner 
sin metod interpretativ. Med det menar han att det är viktigt att se hela forskarsituationen som 
en dynamisk process med flera utgångspunkter, arbetsmetoder och preliminära tolkningar. 
Garpelins metod att underhand verifiera sina preliminära tolkningar mot 
undersökningsmaterialet ökar validiteten hos förklaringsmodellen. Tolkningsmodellen blir 
därmed inte statisk utan istället för att ”trycka ner runda klossar i fyrkantiga hål” utvecklas 
och eventuellt förändras ståndpunkten. Det är oerhört enkelt att tro att man belyser allt från 
”den rätta sidan” och att man gör det på ett objektivt sätt. Garpelin påpekar att hans val av att 
utgå från en interpretativ ansats får följder när det gäller datainsamlingen då frågeställningen 
kan modifieras efter hand. Vilket ställningstagande ska man ta som forskare? Oavsett vad 
man väljer måste man veta att det påverkar materialet. Är forskaren, menar Garpelin, alltför 
familjär och förtrolig med personerna som skall observeras kan det få stora konsekvenser. Det 
är alltså viktigt att vara klar över sin egen roll och sedan behålla ett strikt och professionellt 
förhållningssätt under hela arbetet. 

När det gäller valet av intervjumetoder menar Watson et al (1999) att det är viktigt att låta alla 
komma till tals oavsett kommunikationssätt, att det inte bara är den muntliga 
kommunikationen som ska styra. Det är viktigt att alla tillgängliga metoder används på bästa 
sätt. 

De flesta av deltagarna i denna studie har svårigheter att kommunicera enbart verbalt. 
Slutsatsen av ovanstående blir då att om intervjuer ska genomföras med ungdomar med 
utvecklingsstörning måste kommunikationsmetoden individuellt anpassas till den aktuella 
personen (Använda metoder beskrivs i kommande text). 

Om andra talar om vad ungdomarna tycker eller om en felaktig kommunikationsmetod 
används, skulle det då vara relevant att genomföra en sådan här studie? Jag anser att svaret är 
nej, därför har jag valt att i denna studie intervjua ungdomarna själva med en för dem 
anpassad kommunikations metod. 
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6.3 Etiska överväganden 

En forskare har alltid ett stort ansvar i en intervjuundersökning. Kvale (1997) menar att själva 
intervjuundersökningen är ett moraliskt företag där det personliga samspelet i intervjun har en 
inverkan på den intervjuade och på det resultat som kommer fram av intervjun. Det är viktigt 
att informanterna på ett förståeligt sätt får möjlighet att ta del av vilka etiska regler som gäller.  

I brevet (till alla berörda) med förfrågan om deltagande står tyd ligt och klart att 
respondenterna när som helst kan avbryta samarbetet och att intervjuerna baseras på frivilligt 
deltagande. Det står även beskrivet att allt som sägs är konfidentiellt samt att nyttjande kravet 
innebär att information från intervjun enbart kommer att användas i denna uppsats. (se bilaga) 

För barn under 18 år gavs skriftligt tillstånd från vårdnadshavare. Även de 18 åriga pojkarnas 
föräldrar informerades om innehållet även då de inte behövde ge sitt samtycke. Ingen förälder 
samtyckte till videoinspelning vilket innebar att enbart bandspelare användes. De inspelade 
intervjuerna har anbart avlyssnats av mig. Alla respondenter är avpersonifierade och det 
geografiska området som nämnts i studien är av ett stort geografiskt område. Detta var även 
viktigt att ta hänsyn till då jag i mitt arbete träffar många ur personkretsen. På grund av detta 
skulle jag inte träffa personer som jag känner eller personer som känner mig. Detta för att 
svaren på något sätt inte ska färgas av personlig kontakt eller önskemål om professionellt 
stöd. 

Vid presentationsbesöket gavs även muntlig information och i direkt anslutning till 
intervjuerna skedde, med hjälp av bildstöd ännu en genomgång av detta. 

6.4 Genomförande 

Lika viktigt som valet av intervjumetod, är också på vilket sätt eventuella respondenter 
informeras om syfte och innehållet i studien. Denna information måste vara anpassad till 
studiens målgrupp. Diskrimineringskommittén (2002) beskriver vikten av kommunikativ 
tillgänglighet, att information är utformad så att personer (som i denna studie) med 
utvecklingsstörning kan ta del av informationen. Då många med utvecklingsstörning har 
behov av bilder på flera nivåer; för uppbyggnad av begrepp och ordförråd, som gemensamt 
fokus eller för att ge uttrycksmöjligheter vid sidan av ett bristande tal, Heister Trygg (2005). 
Det är alltså av stor vikt att språk och struktur är direkt anpassat. 

6.4.1 Urval  

Trost (2005) förordar det han kallar strategiskt urval, där det går att identifiera ett antal 
variabler av vad man anser sig behöva. Jag har använt mig av följande variabler: 
pojkar/flickor, ålder 12-18 år. 

6.4.2 Missivbrev 

I missivbrevet till informanterna användes bildstöd och förenklad text, detta för att tydliggöra 
målet med mitt arbete. Innan brevet skickades ut användes en referensgrupp för att verifiera 
att innebörden tolkades på önskat sätt. Gruppen bestod av fyra personer med 
utvecklingsstörning där förmågan att tolka bilder, läsa och tala var skiftande. Bildstödet 
ändrades ett flertal gånger innan referensgruppen kunde anses vara nöjda med valet av bild. 
Även ett traditionellt missivbrev skickades med.  
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6.4.3 Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes och där blev det genast uppenbart att det var svårt för 
informanten att skilja på vad som var organiserad fritidsverksamhet eller annan fritid. Jag 
valde då att formulera om min intervjuguide till den övriga studien. Vid denna första intervju 
hade jag ett något annorlunda upplägg på intervjuguiden. Informanten hade dock fått samma 
missivbrev som de övriga och vi använde både samtalsmatta, ritprat och tecken som stöd. Här 
lät jag även respondentens mamma stå utanför och lyssna på mitt samtal för att jag av henne 
skulle få konstruktiv kritik på hur jag ställde de olika frågorna. Efter avslutad intervju kunde 
vi gemensamt se att frågorna skulle göras om samt att det var väldigt viktigt att sammanfatta 
intervjun genom att ritprata. 

6.4.4 Intervjuer 

En intervjuguide med förslag på frågor att diskutera runt sammanställdes. Denna skulle inte 
på något sätt vara statiskt utan enbart ett stöd att samtala runt beroende på respondentens 
förmåga att samtala. Kontakt togs med, två skolor och en fritidsgård i Mellansverige för att 
presentera syfte och avsikt med studien. För att förbereda berörda lärare och personal togs 
kontakt via mejl en vecka innan besöket i verksamheten. I mejlet bifogades ovan nämnda 
missivbrev. För att etablera en positiv kontakt och för att mötet med mig skulle kännas tryggt 
besökte jag både fritidsgård och skola innan informanterna tillfrågades om deltagande i 
undersökningen. På fritidsgården innebar det att jag under en kväll (ett par veckor innan 
själva intervjuerna) träffade ett antal ungdomar som befann sig där. Jag visades runt, fikade i 
caféet samt blev inbjuden att spela trummor i musikrummet tillsammans med några 
ungdomar. Efteråt presenterade jag mig och mitt material samt anledningen till att jag var där 
och vad det var jag ville göra.  

Fem ungdomar anmälde sitt intresse och jag skickade därmed hem information och begäran 
om skriftligt samtycke till deras föräldrar. Tider för kommande intervjuer bokades också in. 
Noteras kan att för de 18 åriga pojkarna behövdes inget godkännande från förälder men 
information om syftet med intervjun skickades dock hem och föräldrarna lämnade sitt 
samtycke. 

En av intervjuerna skedde hemma hos ungdomen. Intervjun skedde i familjens kök, där vi satt 
helt ostörda. Att valet föll på att intervjua i hemmet berodde på rent praktiska skäl för 
familjen. Denna intervju skedde helt och hållet med hjälp av samtalsmatta, ritprat och till 
största delen med hjälp av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 
TAKK. Jag hade även förberett mig genom att ta med en teckenordbok (i händelse av att jag 
skulle behöva slå upp något tecken som jag eller den intervjuade inte skulle kunna). Med 
hjälp av det tecknade språket ges en möjlighet till respondenten att själv uttrycka sig.  

Många personer med utvecklingsstörning har tal- språk- och kommunikationssvårigheter. 
TAKK, är en metod som förstärker det talade språket. Det är den mest utbredda formella 
AKK metoden och används för att med hjälp av tecken förtydliga vad som sägs. Med andra 
ord talar man samtidigt som man förstärker bärande ord med tecken. Detta gör att samtalet 
ofta blir tydligare, går långsammare och därmed mer lättförståeligt för de inblandade. Heister 
Trygg (2010) lyfter upp fördelar med att använda tecken som stöd till det talade språket. Hon 
menar att då tecken inte kräver samma finmotorik som talet, går det lättare att uttrycka sig. 
För personer som är auditivt svaga underlättas språket om de får visuellt stöd. Tecken ökar 
också koncentrationen. Då det talade ordet försvinner kan tecken hållas kvar längre i tiden. I 
samtalet med Lisa visade det sig också hur viktigt det var att hålla nere talflödet och hur 
mycket lättare det blev för henne att själv berätta hur hon hade det på sin fritid. 
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Vid besöket i skolan hade läraren förberett eleverna och tillsammans med dem gått igenom 
mitt brev i förväg. Jag besökte skolan under en heldag för att de skulle se vem jag var. Vid 
slutet av dagen berättade jag om mitt kommande arbete och fyra elever anmälde sitt intresse 
och därmed skickades även hem brev till deras föräldrar. 

Det kan vara lättare att berätta om egna upplevelser om man samtidigt har tillgång till bilder 
av samma händelser. Det ger minnesstöd till berättaren samtidigt som det ger förståelsestöd 
till den som lyssnar, Heister Trygg (2005).  

Då jag redan initialt förberett olika alternativ för att möjliggöra kommunikation, tog jag med 
mig samtalsmattan till skolan (och fritidsgården) för att visa och låta ungdomarna bekanta sig 
med detta tillsammans med varandra och med mig. Vi ”lekte” intervjuer där vi frågade 
varandra om vilken frukt vi tyckte bäst om. Alla ville och vågade intervjua varandra, även de i 
klassen som inte anmält sig att delta i själva intervjuerna. Ny tid för intervjuerna bokades 
också in. När jag kom till skolan för att genomföra mina intervjuer valde en av de fyra 
ungdomarna att avstå. Rummet där intervjuerna skedde låg enskilt men ändå i direkt 
anslutning till klassrummet. Det gavs goda möjligheter till att genomföra hela intervjun i lugn 
och ro. 

Metoden samtalsmatta (Talking Mats) är en metod som underlättar kommunikation. 
Logopederna Joan Murphy och Louis Cameron vid University of Stirling Skottland 
utvecklade den från början med tanke på att personer med Cerebral Pares lättare skulle få 
möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Samtalsmattan är en visuell och bildbaserad 
metod som går ut på att man använder tre olika bildsymboler - samtalsämnen, frågeställningar 
och en visuell skala. Dessa fäster man sedan på en matta under samtalets gång. Samtalsmatta 
är inte tillräckligt som kommunikationsredskap men det kan vara ett bra sätt att hålla fokus på 
samtalet och att förstärka personens kommunikation i specifika situationer. Som 
samtalsledare är det viktigt att ta ansvar för samtalsinnehållet och det som uttrycks på den 
färdiga mattan. Det är viktigt att hålla en fast struktur och att hela tiden fråga med hjälp av 
”öppna frågor”. I intervjuerna i detta arbete användes samtalsmatta vid alla intervjuer utom 
en. Den var ett stöd både för intervjuaren och för den intervjuade, både när det gällde struktur 
men även att hålla fokus på ämnet. I flera av intervjuerna användes samtalsmattan mer som ett 
sätt att hålla fokus än för att uttrycka åsikter. Framförallt en pojke som gärna ville berätta om 
livet i stort var hjälpt av detta. Genom att använda bilder och sätta fast dem på mattan var det 
lätt att hitta tillbaka till vad vårt samtal egentligen skulle handla om. Efter samtalets slut var 
det också betydligt mycket lättare att sammanfatta vad som blivit sagt genom att gå igenom 
bild för bild och låta honom värdera om han satt dem på rätt plats eller inte. Vid alla 
intervjuer användes bandspelare och kamera, (kameran för att fotografera samtalsmattan). 

Intervjuerna vid fritidsgården planerades in vid två olika tillfällen då antalet informanter var 
för många för att samtala med under en kväll. Även här satt vi i ett enskilt rum, för att inte bli 
störda. Precis som vid de andra intervjuerna hade jag tagit med material till samtalen (matta, 
bildstöd, kamera), papper och penna för att ritprata (se bilagor), bandspelare samt kamera för 
att dokumentera vad som blivit sagt. Ungdomarna på fritidsgården var något äldre än de jag 
träffade i skolan. Dessa samtal tog längre tid och om det beror på åldern eller inte låter jag 
vara osagt. Samtalsmattan användes även här till att hålla fokus mer än att uttrycka sig och för 
att sammanfatta samtalen och låta informanten se om jag förstått samtalet korrekt avslutade vi 
med att ritprata. 

Brandquist (2003) beskriver i sitt arbete SCA, Supported Conversation for Adults with 
Aphasia eller Aktivt samtalsstöd fördelarna med att förtydliga samtalet genom att rita och 
skriva ord. Det, menar hon ”ger en dynamisk och flexibel kommunikation som kan anpassas 
efter individen och situationen” (s.3). Används bilder, papper och/eller penna är det sedan 
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lättare att gå tillbaka till samtalet. Talade ord försvinner men det skrivna finns kvar. Som 
samtalsledare blir det också lättare att vara strukturerad, lugn och hålla den röda tråden under 
hela samtalet. Ritprat har traditionellt inte använts inom AKK-sammanhang (Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation) utan mest som stöd i samband med sociala berättelser och 
seriesamtal. Det är en metod som egentligen bygger på en samtalsmetod för afatiker, SCA 
(Supported Conversation for Adults with Aphasia). Metoden kallas även ”Aktivt 
samtalsstöd”. Dock börjar metoden introduceras i AKK-sammanhang och av egen erfarenhet 
har det visat sig vara ett effektivt hjälpmedel. 

Till alla intervjuer använde jag samma intervjuguide för att ställa frågor. Hur de ställdes eller i 
vilken ordning berodde på vem som intervjuades. Detta innebar bland annat att det är oerhört 
noga när intervjuerna transkriberas genom att lyssna på vad som sägs, analysera och sedan 
placera citat under olika teman. Varje intervju avslutades dock med att vi tillsammans gick 
igenom vad jag antecknat, hur samtalsmattorna såg ut och genom att ritprata, detta för att jag 
skulle förvissa mig om att jag förstått allt på riktigt sätt. Här gavs alltså möjlighet för 
respondenterna att själva verifiera vad jag tolkat. 

6.4.5 Transkribering 

Ingen av föräldrarna hade gett sitt medgivande till videofilmning, vilket innebar att vi enbart 
använde bandspelare. Alla samtal tog mellan 30 och 60 minuter, vilka i princip skrevs ut 
ordagrant. (Vid vissa intervjuer var det svårt att höra vad som sades på bandet, då informanten 
inte hade ett tillräckligt tydligt tal). Genom att ana lysera samtalen tolkades sedan 
respondenternas utsagor till ett resultat. När jag vid en tidigare kurs läste Garpelin (1997) fick 
jag insikt i hur viktigt det är att ställa sig frågor till mig själv som: Vad är det som sker, Hur 
sker det och Varför sker det? I denna studie har inte några observationer blivit utförda, jag 
menar dock att det är viktigt hur man resonerar kring sina egna tolkningar. Jag använde 
samma sorts intervjuguide där svaren kategoriserades och där mina tolkningar av svaren 
sedan skrevs in på respektive plats. Vid första skedet av tolkningarna användes utklippta 
lappar med ungdomarnas citat, allteftersom arbetet växte fram sorterades de och lades i olika 
sammanhang. Att sortera, kategorisera och tolka var den delen av arbetet som tog längst tid. 
Mer om detta kommer i metoddiskussionen. 

6.5 Intervjuerna utifrån syfte och frågeställningar. 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur ungdomar med utvecklingsstörning 
upplever sin fritid. Genom halvstrukturerade intervjuer undersöktes hur ungdomar upplever 
tillgängligheten till fritidsaktiviteter samt vad en meningsfull fritid innebär för just dem? Det 
kändes relevant att ha någon sorts röd tråd genom alla samtal, därav intervjuguiden. Det 
visade sig redan vid pilotintervjun att ungdomarna själva hade mycket svårt att skilja på 
fritidsaktiviteter med kompisar och organiserade fritidsaktiviteter. Därmed anpassades 
frågorna även till de ungdomar som inte deltog i organiserade aktiviteter utanför skolan. 
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7 Resultat 

7.1 Intervjuerna  

Jag har intervjuat sju ungdomar mellan 12 och 18 år. Det är Lisa, 12 år, Axel, 13 år, Sigge 16 
år, Stina 16 år, Anna 17 år, samt Andreas och Jim, båda 18 år. Alla ungdomar heter 
naturligtvis något annat i verkliga livet. Som tidigare beskrivits har det varit oerhört viktigt att 
verkligen lyssnat på vad ungdomarna själva har att berätta. Ungdomarnas beskrivning av 
fritiden var liknande även om det fanns skillnader. Ursprungligen var målet för denna studie 
att beskriva den organiserade fritidsverksamheten för ungdomar med utvecklingsstörning men 
då de inte skiljde på organiserad och oorganiserade aktiviteter blev definitionen det 
ungdomarna själva la in i begreppet fritid. 

7.1.1 Fritid är det allt utom skolan 

Vad menas med fritid och vilka funktioner fyller den? Finns aktiviteter som räknas som bättre 
eller sämre och vem bestämmer? För Lisa handlar fritiden mycket om organiserade 
aktiviteter. Aktiviteter som föräldrarna hjälper till att skjutsa och hämta ifrån. Lisa dansar i en 
vanlig dansgrupp på en dansstudio och spelar flöjt på den kommunala musikskolan. Här har 
familjen dels valt efter Lisas egna önskemål om att få dansa men även efter övriga 
familjemedlemmars stora musikintresse som man vill att även Lisa ska ta del av.  

”Mamma spelar, mina brorsor spelar och jag med.” 

Tidigare dansade Lisa även i en dansgrupp som FUB ordnade men tiden räckte inte till och 
när Lisa fick välja var hon skulle dansa valde hon att gå kvar i dansgruppen på dansstudion. 
När Jim berättar om sin fritid räknar han upp allt som inte är skola, för honom är det nämligen 
allt annat!  

”Skola är skola, jobb är jobb och fritid är fritid, det är inte svårare än så förstår du!” 

Anna i sin tur har precis som Lisa många organiserade aktiviteter där sporten tar den största 
delen. Att hon sportar mycket beror på att även resten av familjen tycker om sport, berättar 
hon. 

”Jag måste träna löpning för annars orkar jag inte med fotbollsträningen. Ibland 
önskar jag att jag hade en hund istället för en katt för den kan följa med ut och 
springa.” 

Andreas och Stina har däremot inga organiserade aktiviteter, förutom att Andreas är på 
fritidsgården varje vecka. Stina umgås med sina kompisar och de brukar oftast träffas på stan. 

7.1.2 Är det viktigt att vara aktiv 

Andreas berättar att han oftast är på fritidsgården. Där vill han vara för att ”Det inte är nyttigt 
att bara sitta hemma vid datorn.” Det är också viktigt att motionera för att gå ner i vikt, säger 
han.  

”Men många tjatar om hur viktigt det är att sporta fast jag tycker att det finns annat 
som är lika viktigt!” Det viktigaste är väl att jag bestämmer vad som är kul och ingen 
annan?” 

För Axel handlar hans innebandyträning om att träffa kompisar någon gång i veckan för:  

”Jag har ju inga kompisar hemma. Pappa tycker att jag tittar för mycket på mina filmer 
men han ser ju också mycket på TV:n.” 
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Stina ser det inte som något problem att hon inte deltar i någon sport även om det är något 
hon gärna skulle vilja göra. Men nu berättar hon, att pojkvännen och kompisarna är det 
viktigaste hon har i livet. Både Anna och Axel påpekar att en av de bästa sakerna med att 
tillhöra en förening är den gemensamma klubbtröjan.  

”Det är coolt att ha en egen träningsoverall med mitt namn på, då vet alla att jag 
spelar fotboll i det här laget”, säger Anna 

Lisas berättelse visar att det är när hon dansar som hon träffar andra ungdomar utanför skolan 
och att det, som i hennes fall inte spelar någon roll om hon dansar med andra som har 
funktionsnedsättning eller inte. Hon har fått välja en aktivitet utifrån intresse och det är det 
som är betydelsefullt. 

7.1.3 Varför inte bara vara 

Flera av ungdomarna svarade att det var föräldrarna som först kommit på idén att de skulle 
prova någon särskild aktivitet som de sedan fortsatte med. Lisas största intresse är dansen och 
därför anser föräldrarna att det är jätteviktigt att hon får fortsätta med den så länge hon har 
intresset. Samtidigt berättar Lisa att hon ofta leker ensam hemma på sitt rum. 

”Då leker jag med mina Barbies och mina Bratzdockor, eller så spelar jag Playstation 
eller tittar på TV.” 

Axel säger att om han inte spelade innebandy så skulle han bara träffa kompisar i skolan, och 
det skulle vara lite tråkigt. Sigge däremot är väldigt nöjd med att bara vara hemma. Han säger 
att eftersom han inte är intresserad av sport så finns det inget att göra. Hans föräldrar tjatar 
ofta på honom att han ska hitta på något men att det är svårt att hitta på något som han vill 
hålla på med.  

”Fast min kompis tränar bugg och om man kan dansa kan man träffa en tjej har jag 
hört, så det kanske jag ska göra!” 

Andreas är intresserad av sport men ändå vet han inte riktigt varför han inte tränar mer än vad 
han gör.  

”Fast biljard är ju också en sport och det spelar jag på fritidsgården. Ibland ser vi på 
film, och det är kul att göra tillsammans med kompisar och inte bara hemma, fast jag 
brukar aldrig gå på bio.” 

På frågan om varför han inte går på bio svarar han att det är billigare att hyra film eller se en 
film på TV. 

7.1.4 Information från vem, och vem bestämmer 

Det är viktigt att information till människor med nedsatt kognitiv förmåga, vilket alla med 
utvecklingsstörning har, är i en sådan form som är tydlig, konkret, kortfattad och entydig. Det 
betyder att all information angående olika aktiviteter ska vara möjlig att ta del av på ett sådant 
sätt att alla kan förstå vad som gäller. Var finns informationen och är den lätt att förstå? Ingen 
av ungdomarna i studien kunde fullt ut berätta var de fått reda på vilka aktiviteter som finns 
att tillgå. Någon berättade att de brukade få ”lappar i skolan” eller att det satt lappar på 
anslagstavlan på fritidsgården. För Anna kom mycket av informationen genom FUB 
(Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna).  

”Mamma och jag tittar på hemsidan och mamma läser för mig så att jag vet vad som 
står, sen kan jag bestämma om jag vill vara med.” 
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De flesta av ungdomarna ansåg dock att det var deras egna intressen som styrde och inte 
föräldrarna. 

”Jag tycker inte föräldrarna ska bestämma vad man ska göra, kanske om det kostar för 
mycket pengar men inte annars.” 

Att ungdomarna själva är delaktiga i beslutet om vilka aktiviteter de ska ha är viktigt för alla 
oavsett vad de gör. 

”Vi fick en lapp i skolan om att få börja spela teater, det tyckte mamma att jag skulle 
göra, men det ville inte jag, hon sa att jag skulle prova i alla fall. Men efter första 
gången gick jag inte dit nåt mer.” 

Det gick inte att avgöra från intervjuerna om ungdomarna var nöjda med utbudet av 
aktiviteter i sina kommuner, men vad kände de till om olika aktiviteter? Ingen verkade känna 
till andra aktiviteter än just de som de deltog i. Information om eventuella aktiviteter måste 
vara presenterad på ett, för dessa ungdomar, begripligt sätt. 

7.1.5 Välplanerade aktiviteter, regelbundenhet eller överstruktur 

När Jim börjar berätta om sin fritid tar han aktivitet för aktivitet. Det är viktigt för honom att i 
förväg veta när och vad han ska göra. Detta betyder att allt är mycket välplanerat, veckans alla 
dagar. Jim tillbringar den mesta tiden hemma utan att umgås med kompisar. Han säger också 
att han helst vill vara ensam, att han inte vill göra så mycket med resten av familjen heller. 
Han berättar mycket om sin ”egen” tid då han helst vill ha lugn och ro. Han vill ofta gå till 
skogen och på sommar och höst plockar han gärna både blåbär och kantareller som mamma 
sedan lagar till. Han berättar återigen om de planerade aktiviteter han har varje dag. Han har 
ett eget gym hemma, där han tränar tre dagar i veckan.  

”Du vet, jag är inte speciellt sällskaplig av mig, inte ens med familjen.” 

Två kvällar per vecka åker han till fritidsgården och vid två tillfällen i veckan kastar han pil 
och ringar hemma i källaren. Med andra ord har Jim minst en inplanerad aktivitet varje dag. 
Han gillar inte sportaktiviteter och på frågan varför han gymmar svarar han att det är skönt att 
stärka kroppen och musklerna.  

Även Anna berättar utförligt om sina olika aktiviteter. Anna har inga svårigheter att skilja på 
vad och när hon gör sina olika aktiviteter. Förutom dessa aktiviteter, berättar Anna, umgås 
hon mest med familjen. Ibland kommer det hem kompisar och då tittar de på TV, spelar dator 
och äter god mat. Det blir också en del ”tjejsnack” om killar och ”sånt där”. När Anna är 
hemma på övriga kvällar och helger sitter hon ofta vid datorn eller TV: n. Hon tycker mycket 
om att lyssna på musik på Youtube.  

”Jag gillar att lyssna på bra musik eller spela spel på datorn. Ibland hjälper mamma 
mig när vi ska kolla min mejl.” 

Anna har även en katt som hon har huvudansvaret för. Det betyder att hon måste städa 
kattlådan och se till att katten får mat. Anna har en kontaktperson som hon träffar varje vecka. 
De brukar åka in till stan för att fika, gå på bio eller bada. På frågan om Anna tror sig ha mer 
eller mindre aktiviteter än sina kompisar tror hon att de flesta har det som hon. Hon tycker att 
hon har fullt upp och att hon inte alls vet något mer som hon skulle vilja göra eller ändra på. 
En av pojkarna, berättar att de har många diskussioner om hur länge det är lämpligt att sitta 
vid datorn. 

”Jag har min timstock bredvid datorn, för annars glömmer jag bort tiden säger 
mamma. Först datorn, sen nåt annat, så måste jag göra!” 
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Det är uppenbart att föräldrarna är den drivande kraften i planeringen av sina barns aktiviteter. 

7.1.6 En fritid som för andra 

När det gäller möjligheten att få skjuts till och från de olika aktiviteterna såg det väldigt olika 
ut. Stina berättar att eftersom mamma inte har någon bil och eftersom hon har småsyskon kan 
hon inte få skjuts till den träning som hon egentligen skulle vilja gå på men som det är för 
långt att ta sig till utan bil.  

Jag hoppas att jag får körkort när jag blir vuxen, eller så kanske min kille har det!” 

Inte heller Andreas har möjlighet att få skjuts eftersom hans mamma inte heller har någon bil.  

”Fast det går rätt bra att ta bussen till fritidsgården i alla fall.”  

Sigge berättar att hans föräldrar gärna skulle skjutsa honom om han hittade något som han 
skulle vilja hålla på med eftersom de inte alls gillar att han bara är hemma! För de fyra övriga 
ungdomarna var det föräldrarna som alltid skjutsade och hämtade. Flera av dem hade 3-5 
planerade aktiviteter varje vecka som de alltid fick skjuts till. 

”Min pappa kommer och hämtar mig ikväll men jag cyklade hit fast när det är mörkt 
ute vill jag inte cykla då hämtar han mig.” 

På frågan om det bör finnas särskilda aktiviteter för personer med utvecklingsstörning är Stina 
av mycket bestämd mening.  

”Varför måste det finnas nåt som heter Sär? Jag avskyr att gå i Särskolan. Vi är väl 
inte mer Sär än andra så varför måste det finnas Särklasser eller Säraktiviteter? Det 
kan väl bara kallas klass för personer som behöver lite extra stöd? Min kille går inte på 
sär men han bryr sig inte om att jag går där, han bryr sig om vem jag är och inget 
annat.” 

Att det skulle vara nödvändigt att ha specialaktiviteter tror Stina inte alls på, hon menar att det 
mesta går att göra tillsammans, oavsett om man har ett handikapp eller inte.  

”Kanske det behövs om man sitter i rullstol då, jag vet inte?”  

I motsats till Stina tycker Axel att det är jättebra att det finns särskilda lag som alla får vara 
med i. Axel berättar att han spelar innebandy i en klubb i en stad två mil bort. Där tränar han 
och spelar tillsammans med andra som också har en funktionsnedsättning (Axels ordval). 

Då jag frågar varför han inte tränar i staden där han bor tittar han länge på mig.  

”Du förstår, om jag spelade i ett vanligt lag är det ingen som skulle passa till mig. Jag 
skulle också få sitta den mesta tiden på avbrytarbänken [sic]. För på avbrytarbänken, 
där sitter de som är dåligast [sic] på att spela. I mitt lag är jag inte dåligast, där är jag 
lika bra som alla andra”. 

Tidigare fanns det även en bowlinghall i stan där Axel bor, då spelade han även bowling 
regelbundet. Nu blir det för långt att pendla då han redan åker på innebandyträningen två 
dagar i veckan. Även Anna tränar med andra ungdomar som också har en 
utvecklingsstörning. Hon spelar fotboll i ett lag och dessutom tränar hon bowling varje vecka. 
För Lisa spelar det ingen roll i vilken grupp hon dansar, ”bara jag får dansa så”. 
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7.1.7 Spelar kostnaden någon roll 

Sigge, som inte har någon särskild aktivitet för sig i nuläget, berättar att han körde cross när 
han var mindre och att det var kul även om det var lite läskigt. Han fortsätter med att han nog 
skulle kunna tänka sig att köra cross igen, om föräldrarna vill köpa en och skjutsa honom till 
träningen, vilket han även trodde att de skulle kunna tänka sig att göra.  

”De vill ju att jag ska göra nåt på helgerna, fast det är ju rätt dyrt.” 

Andreas berättar också att han tidigare brukade gå till badhuset men att han nu, när de flyttat, 
inte gör det längre. 

”Det kostar lite väl mycket tycker jag, på mitt förra ställe kostade det bara 15 kronor, 
det tycker jag är billigt.” 

Det bästa med fritidsgården, förutom ledarna och kompisarna, är att allt är gratis säge r han.  

”Då kan man prova sånt som man inte kan göra annars!” 

Det framkom att några ungdomars val av fritidsaktiviteter till en del begräsades av familjens 
ekonomiska resurser. 

7.1.8 Familjen, en viktig del eller rentav den enda möjligheten 

Sånär som på en berättelse visade det sig att alla ungdomar överlag umgås mycket med 
familjen. Det är föräldrar som skjutsar och hämtar, det är mamma man går sina promenader 
med, kompisar det är några som man träffar när man är i skolan.  

”Ibland när vi går på promenad följder mammas kompis med, och ibland stannar 
mamma hemma för att hon har ont i benet.” 

Lisa, vars berättelse visar på en aktiv organiserad vardag berättade att hon i skolan lekte med 
sin bästis Klara, men att hon och Klara aldrig lekt hemma hos varandra.  

”I skolan brukar vi gunga eller spela fotboll, det är kul men om Klara kom hem till mig 
skulle vi nog leka med mina dockor eller rita kanske.” 

Jim berättar att han helst vill vara ensam, utan vare sig familj eller vänner men när det gäller 
att umgås med någon på fritiden handlar det alltid om att göra något med någon 
familjemedlem. Kompisar träffar man i skolan eller på fritids säger han.  

”Fast ibland vill pappa att jag följer med till båten och då gör jag det.” 

För Annas del blir det en hel del promenader med familjen eller så joggar hon helt enkelt för 
sig själv.  

”Ibland springer jag med mamma och ibland springer jag med pappa eller ensam.” 

Hon visar mig sin mobiltelefon och berättar att hon pratar i den varje vecka med både farmor 
och mormor, det är olika om det är hon eller de som ringer upp.  

”Fast det bästa är att åka hem till farmor för hon har så goda kakor. Fast det är ju inte 
nyttigt att äta för mycket kakor.” 

Axel berättar han oftast är ensam utan kompisar när han är hemma. Då spelar han Nintendo 
Wii eller tittar på film. När det gäller kompisar berättar han att han inte umgås med dem 
därför att han inte har några. Han umgås mest med sin mamma. Då brukar de bland annat åka 
skidor eller promenera. 

”Men det var verkligen inte så kul att åka skidor, det var för svårt.” 
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Sigge säger att han nästan aldrig gör något utanför hemmet. Hemma spelar han dator och tittar 
på film. Det är sällan han umgås med kompisar, när han gör det är det mest med en speciell 
kompis. På helgerna brukar Sigge och hans familj åka till stan och handla om det behövs, 
annars är de mest hemma. 

”I min familj brukar vi inte göra så mycket men vi måste ju storhandla.” 

Stina säger att hon hatar att vara med sin familj och hon är hemma så lite som möjligt.  

”Mamma tycker att det är jättet råkigt att jag inte vill vara hemma, men det är jag ändå 
inte.” 

När Andreas pratar om sin fritid börjar han med att berätta att han ofta går på promenad med 
sin mamma och hennes kompis. På frågan varför, svarar han  

”Ja, för att gå ner i vikt och för att k roppen ska må bra.”  

7.1.9 Ett annat sätt att vara kompis 

Vem bestämmer vad eller vilken som är en kompis? Vilken syn har ungdomarna på vad som 
är en kompis och på vad som styr relationen? Andreas går inte på fritidsklubben (kommunala 
fritidsverksamheten efter skoltid) efter skolan utan han har valt att åka hem direkt efter 
skolans slut. När han kommer hem sätter han sig oftast framför TV: n eller framför datorn. 
Han berättar att han har många kompisar på Facebook. Det är inte kompisar från skolan utan 
kompisar som han träffat på Internet, även från utlandet, fast, tillägger han, 

”Det är svårt att förstå konstiga arabiska krumelurer, det vore bäst om alla använde 
vanliga bokstäver.” 

Andreas åker buss till fritidsgården två kvällar i veckan. Där spelar han gärna elgitarr eller 
TV-spel tillsammans med sina kompisar. Det är bara på gården som han träffar sina kompisar 
berättar han, annars har de oftast kontakt via mobilen. Även för Jim handlar kompisar om 
något som man är med i skolan och på fritidsklubben eller fritidsgården (kommunal 
fritidsverksamhet på kvällstid). Jim umgås aldrig med kompisar hemma, där vill han vara 
ensam. 

”Det räcker med att träffas i skolan tycker jag, eller på gården då.” 

För Anna och Stina är kompisarna något som är en viktig del av vardagen. Stina säger att de 
är det viktigaste hon har och hon säger sig alltid ha varit en ”pojkflicka”, en tjej som alltid 
gillat att göra ”killsaker” och som alltid mest haft och fortfarande har killkompisar. När vi 
pratar om aktiviteter för tjejer kontra killar säger hon att hon tror att det är fler killar som 
håller på med gruppaktiviteter som fotboll och innebandy. Vad tjejerna brukar göra vet hon 
inte.  

”Många sitter bara och bryr sig om sitt utseende, visst är det också viktigt men det finns 
väl annat också.” 

Anna tar ibland hem kompisar och då tittar de på TV, spelar dator och äter god mat. Det blir 
också en del ”tjejsnack” om killar och ”sånt där”. När Anna är hemma på övriga kvällar och 
helger sitter hon ofta vid datorn eller TV: n. Hon tycker mycket om att lyssna på musik på 
Youtube. Anna är för övrigt den enda av ungdomarna som har en kontaktperson som hon 
träffar varje vecka.  

”Hon är också min kompis och det är kul att göra saker med henne”, säger Anna. 
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Axel anser inte alls att han har några kompisar i skolan eller hemma. Det är i innebandylaget 
han träffar dem, två dagar i veckan. Han säger att han inte är med kompisar därför att han inte 
har några.  

”Jag vet inte varför men jag är nog ganska mobbad tror jag.” 

Istället spelar han Nintendo Wii eller tittar på film på sitt rum. 

Sigge säger att han nästan aldrig gör något utanför hemmet. Hemma spelar han dator och tittar 
på film. Han brukar också vara på ”korttids” (förkortning av korttidsviselse) en gång/månad, 
där träffar han  

”Olika kompisar förstås, fast där är jag mest för att mina föräldrar ska få lugn och ro. 
Det finns egentligen inte så mycket roligt att göra där heller.” 

När jag frågar vad han saknar för aktiviteter på ”korttids” säger han att han inte vet men att 
det borde vara mer som hemma. 

7.1.10 Precis som mina kompisar 

Hur ser ungdomarna på sin fritid, har de tänkt på om deras fritid ser likadan ut som andras 
eller är det inget som de funderar på? Sigge berättar att han oftast är ensam och inte gör något 
särskilt. Han säger också att han tror att hans skolkompisar gör mer på sin fritid än vad han 
gör, att de nog har fler kompisar  

”För jag har ju ingen utom mamma.” 

I motsats till Sigge tror Jim att han har fler aktiviteter än andra, för honom är det väldigt 
viktigt att ha någonting att göra varje dag. Anna i sin tur tror sig varken ha mer eller mindre 
aktiviteter än sina kompisar, de flesta har det nog som hon. Hon tycker att hon har fullt upp 
och att hon inte alls vet något mer som hon skulle vilja göra eller ändra på. 

Själv tror Andreas att han gör lite mer saker än sina kompisar.  

”Jag tror inte att de orkar göra så mycket efter skolan.” 

Det är också viktigt, menar Andreas, att man själv får bestämma om man vill göra en aktivitet 
eller inte. 

”Att inte bara följa med för att en kompis säger det. Det är inte heller viktigt att man 
känner någon innan, för man lär ju känna andra om man håller på!” 

Förutom Stina var det ingen av ungdomarna som överhuvudtaget umgicks med sina 
klasskamrater på fritiden. Alla hade ett annat kontaktnät på kvällar och helger oavsett om det 
handlade om sportaktiviteter, fritidsgårdsbesök eller annat. 

7.1.11 Vad gör du när du blir vuxen 

Ser fritiden annorlunda ut för vuxna än för ungdomar? Har man fritid när man är vuxen? Att 
tänka framåt och fundera över hur livet som vuxen blir kan vara mycket svårt. För Lisas del är 
hon helt säker på att hon ska dansa när hon blir stor, hon ska dansa balett. 

”Jag vill ha en rosa danskjol.” 

Jim i sin tur, berättar att han inte alls har tänkt på det, han vill klara av gymnasiet och skaffa 
sig ett jobb. Han tror nog att livet kommer att se ut som det gör idag, han tycker att det är bra 
att allt är som vanligt.  
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Liksom Jim har inte Anna funderat så mycket på hur livet eller fritiden kommer att se ut när 
hon blir vuxen. Hon säger att hon vill ha det som nu. 

”Det verkar mycket jobbigt att flytta hemifrån. När man blir vuxen måste man ju göra 
allt själv, allt det som ens föräldrar gör. Det är bäst att bo kvar hemma, det blir skönast 
så”, säger hon med glimten i ögat. 

När Sigge blir vuxen tror han att han kommer att träna på gym. Det måste man göra för att må 
bra och få muskler säger han. Andreas tror inte att han nog inte kommer att ha några 
aktiviteter eftersom han ska jobba hela dagarna.  

”På kvällarna tar jag nog mest det lugnt och kanske tar hand om barnen om frun säger 
åt mig, eller så säger jag att det får du fixa själv.” 

Stina längtar efter att bli vuxen, flytta hemifrån och skaffa sig ett husdjur. När det gäller 
träning berättar hon att hon tänker börja med kickboxning.  

”Det låter coolt, och när jag jobbar tjänar jag egna pengar, då kan jag betala vad det 
kostar att träna!” 

7.1.12 LSS insatser för vem 

Vad finns det då för insatser och hur ser det ut för just dessa ungdomar? Nedan presenteras de 
två insatser som dessa ungdomar kom i kontakt med. Det är endast en flicka, Anna 17 år som 
i nuläget har en egen kontaktperson. Lisas familj har flera gånger ansökt om att få en egen 
kontaktperson till Lisa för att hon ska få möjlighet att komma ut på egna aktiviteter, precis 
som andra tolvåringar. Här säger kommunen tvärt nej och hänvisar istället till Korttidsvistelse 
utanför hemmet. Familjen anser att det inte är detta behov Lisa har. När Sigge berättar att han 
brukar vara på ”korttids” en gång i månaden säger är han för att föräldrarna ska få lugn och 
ro!  

”På ett sätt är det bra att åka bort, för då träffar jag några kompisar, men jag vill 
hellre vara hemma, fast mamma och pappa måste vila upp sig.” 

Korttidsvistelse syftar till att ge barn och ungdomar miljöombyte samtidigt som föräldrar och 
eventuella syskon får möjlighet att göra annat som annars skulle kunna vara hindrande. Sigge 
är inte helt igenom positiv till att åka bort även om det nästan bara är där, förutom i skolan 
som han träffar andra ungdomar i samma ålder. 
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7.2 Sammanfattande resultat 

Dessa sju intervjuer med ungdomar 12-18 år har vissa gemensamma drag. Hos alla ungdomar 
fanns ett stort intresse av att titta på TV eller spela TV-spel, detta gjorde alla varje dag. När 
det gällde att skilja på vanlig fritid eller organiserad fritid gjorde ingen av ungdomarna tydlig 
skillnad. Däremot visade det sig vara skillnad på hur viktigt det var att delta i organiserad 
verksamhet eller inte. De som deltog i olika idrottsföreningar talade också om hur viktigt det 
var att ha en lagtröja, en tröja med lagets logga som visade att man hörde till. Det var även de 
som var medlemmar i varsin förening där de andra deltagarna också hade en 
utvecklingsstörning. Det var en viktig del, menade båda två, därför att man ”var där på samma 
villkor som alla andra”. Det var endast en av ungdomarna som inte alls ville delta i en 
aktivitet där man skulle urskiljas, för henne var det oerhört viktigt att ”vara som alla andra”. 

Att vara aktiv i någon form var något som alla påpekade vara viktigt. Men aktiv betyder i 
ungdomarnas ögon inte bara idrott utan att ”ha något kul att göra”. För att något ska vara 
meningsfullt krävs det också att den som gör det har roligt. I denna studie visade alla 
ungdomar upp en positiv bild av sig egen fritid. Förvisso svarade flera att det mer handlade 
om att föräldrarna inte ville att de bara skulle vara hemma än om egna intressen. Flera 
påpekade också hur viktigt det var att motionera för att hålla sig i form och få muskler. 

Ungdomarnas fritid ser ut att ofta vara väldigt strukturerad och där föräldrarna har stor 
inverkan. Det visar också tydligt att föräldrarna har ett stort ansvar för att göra det möjligt för 
ungdomarna att delta i aktiviteter utanför hemmet. De flesta hade föräldrar som hämtade och 
lämnade, oavsett vilken aktivitet som det gällde. 

Något som tydligt skiljer sig från dessa ungdomar och ungdomarna från SCB: s undersökning 
om barns fritid är att där uppgav 96 % att man träffade kompisar antingen hemma hos 
varandra eller på en fritidsgård medan bara en av de tillfrågade ungdomarna i denna studie 
träffade kompisar hemma hos sig eller hos dem. Kompisar träffade ungdomarna på 
fritidsklubben, fritidsgården, skolan eller på korttidsboendet. Dessa ungdomar umgicks 
mycket med sina föräldrar och andra nära släktingar (som mor- och farföräldrar) samt med 
föräldrarnas vänner och bekanta. Trots detta trodde flera av ungdomarna sig ha en mer aktiv 
fritid än sina skolkamrater. De trodde att deras kompisar oftare satt framför datorn eller TV: n 
än vad de själva gjorde. Generellt hade alla en positiv attityd till sin fritid.  

När det gällde att tänka framåt och att prata om hur fritiden ser ut som vuxen var det svårt. De 
flesta ansåg att det var viktigt att motionera för att hålla sig i form. 

Avslutningsvis kan påpekas att LSS-insatser i form av kontaktperson eller korttidsboende inte 
var särskilt vanligt. 
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8 Diskussion  

8.1 Slutsatser/Resultatdiskussion 

Att dra generella slutsatser av sju intervjuer går naturligtvis inte men vissa gemensamma drag 
från studien går att utläsa. 

Frågeställningen var hur ungdomarna upplevde tillgängligheten till fritidsaktiviteter och vad 
meningsfull fritid betyder för dem. Alla ungdomar i denna studie ansåg sig ha tillgång till 
olika fritidsaktiviteter men reflekterade inte att det var föräldrarna som såg till att de deltog. 
Att föräldrarnas roll när det gäller att planera och strukturera upp vardagens fritidsaktiviteter 
är viktig, speglar alla ungdomars berättelser. Denna undersökning pekar på att om föräldrarna 
har möjlighet att skjutsa, hämta/lämna, planera och strukturera fritiden för sina ungdomar är 
de mer aktiva i organiserade aktiviteter än andra. Min tolkning är att aktiva föräldrar skapar 
aktiva barn. Det pratas ibland i samhället om så kallade curlingföräldrar, som sopar banan 
framför sina barn. Tittar man på föräldrarnas roll för dessa barn framstår de som riktiga 
curlingföräldrar, men är det självvalt? Om dessa föräldrar inte skulle curla gör ingen annan 
det heller, vilket skulle innebära begränsade möjligheter till aktiviteter för dessa ungdomar. 
Oron för att ungdomen inte skulle vara tillräckligt aktiv syns tydligt i flera fall där en viss 
överstrukturering av aktiviteter framträder. Är det så att det finns en rädsla hos föräldrarna för 
inaktivitet hos ungdomar med utvecklingsstörning, som bygger på tron om att ”många med en 
funktionsnedsättning inte har ett lika aktivt liv som andra?” Det finns evidens, bl.a. SCB’s 
rapport 116, för att vissa riskgrupper, dit även personer med utvecklingsstörning tillhör, in 
facto har en betydligt högre risk att bli passiva än andra grupper i samhället. Med detta i 
åtanke är det förståeligt att de föräldrar som har praktisk och ekonomisk möjlighet verkar för 
att ungdomarna ska ha en aktiv fritid. Dock finns ett omfattande ansvar hos kommunerna 
enligt LSS (LSS, SFS, 1993:387) för att ungdomarna ska delta i olika fritids aktiviteter, varför 
utnyttjas inte detta mer? 

Frekvent användning av dator/TV-media anses allmänt vara en riskfaktor som passiviserar. 
Tittar den här målgruppen mer på TV än andra ungdomsgrupper? Av resultatet framkommer 
att alla dagligen tittar på TV och använder datorn, detta gör också alla andra ungdomar enligt 
SCB. Precis som för alla andra ungdomar, är datorn och Internet en del av vardagen, det går 
inte att ta miste på. På Internet kan alla vara oavsett om man kan läsa och skriva. Dock är 
även Internet är en stor social arena för ungdomar att umgås på. För dessa ungdomar kan detta 
också skapa en segregering då möjligheterna till alternativ kommunikation är begränsad. 
Tekniken har inte riktigt hängt med när det gäller att skriva på annat sätt än med bokstäver, 
vilket för flera av dessa ungdomar är mycket svårt. Det var endast en pojke som uppgav att 
han pratade med sina kompisar via chatt. En av de mest populära sidor som flera av 
deltagarna nämnde var Youtube, där ungdomarna oftast lyssnade på musik eller tittade på 
korta filmsnuttar.  

Att de flesta ungdomar är mer beroende av familjen/anhöriga för att få till en aktiv fritid än 
andra ungdomar i samma ålder är tydligt. LSS känns utifrån ungdomarnas berättelser mer som 
ett stöd till föräldrarna än till barnen själva. Barnets egna önskemål verkar inte beaktas så som 
lagen föreskriver. Det verkar som föräldrarnas behov av avlastning styr mer än rättigheten för 
ungdomen att få en möjlighet att frigöra sig från sina föräldrar. Finns här en motsats eller är 
detta ett bra stöd inför transitionen (vuxenblivandet) för dessa ungdomar? Finns det möjlighet 
att frigöra sig från sina föräldrar på samma sätt som för andra ungdomar trots att behovet av 
stöd alltjämt finns kvar långt upp i åldrarna? En av ungdomarna hade kontaktperson, en för 
henne, mycket viktig person. Den här, av LSS konstruerade möjligheten att få en vän, som 
faktiskt får betalt har dock en viktig funktion att fylla. Att ha en meningsfull fritid är precis 
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lika viktig för dessa ungdomar som för någon annan. Rätten att ”höra till”, att känna 
gemenskap, att få möjlighet att utvecklas tillsammans med andra är precis densamma! Det 
finns ett stort behov av att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet där föräldrarna inte är 
”lekkamrater”. Det är svårt att ha en annan uppfattning än att en väl fungerande kontaktperson 
ökar möjligheterna till sociala aktiviteter och därmed samspel. Varför var det bara en i denna 
grupp ungdomar som hade en kontakt person? Beror det på njugghet hos kommunerna eller 
finns det andra orsaker? Om man utgår från att kommunerna följer lagen så kan det kanske 
vara brist på lämpliga kontaktpersoner. En lösning kan då kanske vara att uppmuntra, utbilda 
och handleda ungdomar till att vara kontaktpersoner. Det kan nog i vissa fall vara mer 
naturligt att ha en jämnårig kontakt person än överårig, framförallt när det gäller att dela 
ungdomliga samtalsämnen. När det gäller att dela aktiviteter handla det förmodligen mer om 
att ha någon att dela sitt intresse med, oavsett ålder. 

För flera av studiens deltagare handlade fritiden om möjligheten att få träffa kamrater och 
andra, som de inte träffade i skolan. Det viktiga var inte att ha med någon kamrat när man 
började en ny aktivitet, däremot blev det självklart att nya kompisar gjorde att man ville 
stanna kvar. Det var dock så att de flesta av ungdomarna i studien inte hade någon naturlig 
arena att umgås med jämnåriga förutom i skolan. Med det menar jag att sånär som en flicka 
var det inte någon som hade kamrater som kom hem till dem eller som de gick hem till. De 
träffades på fritidsgården, på träningen eller i skolan. När det gäller möjligheten till socialt 
samspel skiljer sig detta avsevärt åt jämfört med andra ungdomar.  

Av en kurskamrat fick jag frågan om jag inför den här studien, kontrollerat vilka aktiviteter 
som finns för ungdomar med utvecklingsstörning. Jag skulle istället vilja fråga vad de inte 
kan delta i? Vad är det för faktorer som styr? Att särskilda fotbollslag (eller andra lagsporter) 
finns, beror det på att ungdomarna själva inte klarar av att spela tillsammans med andra, utan 
samma funktionsnedsättning? Eller kan det till och med vara så att idrotten som fenomen inte 
klarar av att hantera ett lag som bara vill spela för att ha kul? Att idrotten som sådan handlar 
om att vinna, eller försvinna? För att vinna måste du toppa laget och ett lag är inte starkare än 
den svagaste länken. Tillgänglighet handlar med andra ord även om attityder och bemötande. 

Inkluderingens vara eller icke vara diskuteras ofta med objektiva argument både för och emot. 
Vad innebär egentligen inkludering i t.ex. en idrottsförening som drivs på frivillighets bas? 
Att inkluderas kan leda till att bli exkluderad och att vara exkluderad kan leda till att bli 
inkluderad. Axels beskriver lyckan att få höra till och delta på samma villkor som andra. Lisa 
deltar i en integrerad aktivitet och verkar inte känna sig exkluderad. Lisas aktivitet är av 
kulturell art, är det lättare att vara inkluderad där än i idrotten? Av ovanstående framgår att 
inkludering eller exkludering definieras av hur den enskilde ungdomen uppfattar situationen. 
Det är viktigare att lyssna än att låsa fast sig i olika definitioner. 

För att dessa ungdomar ska delta i olika fritidsaktiviteter måste föräldrarna ta ett betydligt 
större ansvar än föräldrar med barn utan funktionsnedsättningar. Detta i sin tur medför att om 
en förälder av någon anledning, som i flera fall i denna studie, inte har möjlighet att stötta sitt 
barn, antingen ekonomiskt eller rent praktiskt, finns det risk för marginalisering redan från 
början. Detta trots att de lagstadgade rättigheter enligt LSS säger ”Målet skall vara att den 
enskilde får möjlighet att leva som andra” (§ 5). 

Anser ungdomarna att de ha en meningsfull fritid? 

Den genomgående känslan från ungdomarnas berättelser är positiv. Det här är ungdomar som 
till stor del är nöjda med sina fritidsaktiviteter. Flera av ungdomarna kunde upplevas vara 
exkluderade, dvs. deltog bara i aktiviteter för personer med utvecklingsstörning. Men de 
kände sig nog inkluderade. Gustavsson (1998) påpekar i sin studie ”Inifrån utanförskapet” att 
man väljer varandra baserat på tidigare erfarenheter och att delta i aktivteter där ungdomen är 
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jämbördig med andra upplevs mer meningsfullt än att vara ojämbördig. Åkerlind (2005) och 
Rinnan (2007) betonar vikten av att skapa goda kamratkontakter tidigt i livet då detta lägger 
grunden för ett aktivt socialt liv i vuxen ålder. Flera av ungdomarna nämner att träffa 
kamrater på fritiden som något positivt. Tillsammans med Åkerlinds och Rinnans slutsatser 
måste detta anses vara en viktig beståndsdel i en meningsfull fritid. Endast en ungdom i denna 
studie träffar kompisar hemma, ”kompisar” hemma är annars ofta en familjemedlem. 
Gustavsson menar att det är bara i familjen som de sociala förhoppningarna har infriats. En 
fritidsgård anpassad för dessa ungdomar ökar möjligheterna till att få riktiga kompisar och 
därmed också vara en del i ett socialt kontext som i sin tur minskar risken för social isolering 
som vuxna.  

Frågan ur ett bredare perspektiv är hur vi, både långsiktigt och kortsiktigt, kan förbättra 
tillgängligheten till en berikande och meningsfull fritid? Vad krävs för att alla, oavsett vem 
man är eller vilken diagnos man har (eller inte har), fullt ut ska bli delaktiga i fritidslivet? Hur 
uppvärderar vi rätten till ett rikt fritidsliv, att detta måste få vara lika viktigt som rätten till 
utbildning? Hur kan man vara en del i en social kontext om det inte finns ett socialt samspel. 
En aktiv fritid förutsätter ett helhetsperspektiv där kommun, stat och landsting inte sitter med 
vattentäta skott utan samarbetar med individens bästa för ögonen. Att samarbetet inte fungerar 
är känt, menar Åkerlind, och detta menar hon beror på att det saknas överblick och helhetssyn 
då ingen har det uppdraget.  

8.2 Metoddiskussion 

I pilotstudien som gjordes innan själva arbetet användes frågeställningen ”Hur upplever du 
dina organiserade fritidsaktiviteter?” Det visade sig det sig att frågeställningen angående 
organiserad fritid måste omformuleras. Redan vid första pilotintervjun visade det sig att 
ungdomarna själva hade mycket svårt att skilja på fritidsaktiviteter som sker i hemmet, eller 
med kompisar och organiserade fritidsaktiviteter. Jag omformulerade då frågorna, men utan 
att förändra själva frågeställningen, till att handla om fritid rent allmänt och hur ungdomarna 
såg på sin egen fritid, oavsett om det handlade om organiserade aktiviteter eller andra. 

Hade pilotstudien inte gjorts hade det kanske varit nödvändigt att formulera om 
frågeställningen under arbetets gång och därmed hade frågorna skiljt sig mellan de första 
respondenterna och de som intervjuades senare. Detta gjorde att de övriga intervjuerna 
gjordes med samma förutsättningar då frågeställningen inte förändrades.  

Vid genomgången av tidigare forskning visade sig huvuddelen har baserats på vad 
omgivningen anser om ungdomarnas fritid. En användning av ett sådant utifrånperspektiv 
hade förmodligen medfört missuppfattning om vad ungdomarna själva räknar som fritid. 

I förberedelserna ingick att låta en referensgrupp tolka bilderna till missivbrevet. Gruppen 
bestod av olika ungdomar med lättare utvecklingsstörning, dvs. experterna. Missivbrevet 
modifierades två gånger innan referensgruppen gav sitt ”godkännande”. 

För att få ungdomarnas eget perspektiv på sin fritid var intervjumetoden bra. En enkät hade 
inte på något sett kunnat ge samma djupgående svar, dessutom måste den som svarar kunna 
läsa och förstå frågorna. Att följa en intervjuguide utan att för den delen låsas fast i fasta 
frågor men ändå ha en tydlig linje kändes också relevant. Det var viktigt att följa 
respondenten ”här och nu”, att låta honom/henne följa sina egna spår till viss del, utan att 
styra för mycket. 

Då flera av ungdomarna hade kommunikationssvårigheter av olika grader blev valet att 
använda anpassad AKK helt nödvändig. Är svaren jämförbara med varandra då olika metoder 
användes under de olika intervjuerna? Att använda AKK förändrar inte frågeställningarna 
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men kan vara skillnaden mellan att förstå och inte förstå. Det måste anses vara fundamentalt 
viktigt att förstå vad en intervjuvare frågar om för att kunna ge ett relevant svar. Med andra 
ord gynnades dessa ungdomar av att olika anpassade samtalsmetoderna användes då dessa 
förtydligade och strukturerade upp vad som sades. Utan dessa hjälpmedel hade dessa 
ungdomar överhuvudtaget inte kunnat komma till tals! 

9 Behov av forskning 
Studien visar att det är möjligt att få ett inifrånperspektiv när det gäller den här målgruppen. 
Det är viktigt att ungdomarna själva får möjlighet att komma till tals, vilket de kan få om 
AKK används. Denna studie är gjort på ett litet urval och kan bara ge indikationer i olika 
riktningar. För att få mer signifikanta resultat behöver studier göras i en större population i 
kombination med AKK. AKK måste vara ett naturligt inslag i studier innefattande människor 
med kommunikations svårigheter. Även om AKK används mer och mer inom habiliteringen 
så verkar det inte användas av forskare.  

Vidare behövs fördjupad forskning i alternativa kommunikationsformer, vilka 
kommunikationsvägar finns det att välja mellan och när de ska användas? Med fungerande 
kommunikations vägar kan målgruppen öka sitt självbestämmande och hjälpa dem på vägen 
in i vuxenlivet. 

Hur ser den sociala integrationen ut i olika fritidsaktiviteter som i nuläget finns? Vilka aktörer 
kan, ska och bör delta. Finns det samarbete mellan habilitering, intresseföreningar, kommun 
och fritidsföreningar och vad finns det för långsiktiga vinster på att förena dessa olika sociala 
nätverk? 

Studier runt LSS och hur lagen används, vem kan och ska den gagna? 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Till berörd personal inom grundsärskolan, träningsskolan eller gymnasiesärskolan 

Hej. 

Under våren planerar jag att genomföra en studie angående barn – och ungdomars 
organiserade fritidsaktiviteter. Därför behöver jag träffa ett antal personer för djupintervjuer 
och söker därmed personer som vill bli intervjuade. 

Jag söker ungdomar mellan 10 och 18 år med lätt till måttlig utvecklingsstörning. När 
personen själv har avgjort att han/hon vill delta skickar jag hem en skriftlig förfrågan till 
målsman. Jag kommer tillsammans med detta brev även bifoga ett brev till eleverna, som de 
får ta ställning till. Jag är tacksam om ni vill vara delaktiga genom att tillsammans med eleven 
gå igenom innehållet i deras brev. 

Intervjuerna 
Varje person kommer att intervjuas enskilt vid ett tillfälle under maximalt två timmar. 

Intervjuerna baseras på frivilligt deltagande och anonymitet. Den som väljer att medverka ska 
veta att: 

Det när som helst går att avbryta intervjun utan några konsekvenser 

Intervjumaterialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga  

Det kommer att finnas möjlighet att granska materialet från intervjun 

Namnet inte kommer att nämnas någonstans 

Intervjumetod - jag planerar att använda mig av eventuella kommunikationshjälpmedel som 
passar respondenten bäst ex. samtalsmattor, bildstöd, tecken som stöd. 

Jag är mycket tacksam för er hjälp och deltagande! 

Eva-Karin Alm 



 

Bilaga 2 

Till dig som är elev på grundsärskolan, träningsskolan eller 
gymnasiesärskolan 
Hej. 

Jag är intresserad av vad du gör på din fritid. Då menar jag inte när du är hemma, med 
kompisar eller med familjen. Jag vill veta vad du gör eller vad du skulle vilja göra, 

det kan till exempel handla om idrott, musik eller teater. 

Om du vill vara med kommer jag att skicka hem ett brev till dina föräldrar för att förklara vad 
jag ska intervjua dig om. Sedan måste din förälder godkänna att jag får göra det! 

Om det är många som vill vara med i undersökningen är det inte säkert att jag hinner träffa 
alla. Därför kommer du att få ännu ett brev om det blir just dig kan kommer att intervjua. 

Intervjuerna 
När jag intervjuar dig kommer vi att sitta i ett eget rum på din skola, eller hemma hos dig. 

Det kommer att ta ungefär en timma. 

Det är bara du som bestämmer om du vill vara med och ingen kommer att få veta vem du är 
eller vad du svarat. 

Detta kommer jag att med hjälp av bilder förklara innan vi har intervjun   

Du kan precis när som helst avsluta intervjun om du inte vill fortsätta. Jag kommer inte att bli 
arg eller ledsen! 

Ingen annan än jag kommer att se vad du svarat 

Efter några veckor kommer jag tillbaka och visar dig vad jag skrivit så att du kan godkänna 
det. 

Ditt riktiga namn kommer inte att finnas med utan vi hittar på ett annat namn tillsammans. 

När jag intervjuar dig kan vi använda det sättet som du brukar prata på. Alltså, om du 
använder tecken, gör vi det. Vi kan använda något som kallas samtalsmatta, då visar du med 
olika bilder vad du menar. Du kan också prata, då spelar jag in det du säger på en liten 
bandspelare. 

Jag är jätteglad om du vill hjälpa mig! 

Eva-Karin Alm 

 



 

Bilaga 3 

Hej! 

Jag heter Eva-Karin Alm. 

Jag vill veta vad du gör efter skolan, på kvällar och 

helger.                                                                                 
 

Vill du vara med?         

NEJ
JA

  
 

Ingen annan får veta vem du är eller vad du berättar!  

Om många vill vara med kanske det inte blir just du. Därför får du ett nytt brev om vi ska 

träffas.  



 

Vi kommer att träffas antingen på din skola eller hemma hos dig.  

     

Det kommer att ta ungefär en timma.  

 
 
Det är du som bestämmer om du vill vara med! 

Jag blir jätteglad om du vill vara med!  

Hej då Från Eva-Karin 



 

Bilaga 4 
Till dig som är förälder till elev på grundsärskolan, träningsskolan eller gymnasiesärskolan.  

Hej. 

Under våren planerar jag att genomföra en studie angående barn – och ungdomars 
organiserade fritidsaktiviteter. Därför behöver jag träffa ett antal personer för djupintervjuer 
och söker därmed personer som vill bli intervjuade. Jag söker ungdomar mellan 12 och 18 år. 

Jag har skickat en förfrågan till ansvarig personal på skolan och bett dem att ge eleverna ett 
brev med en förfrågan om de vill delta. Om du får detta brev har ditt barn svarat att han/hon 
vill delta in undersökningen. Detta är dock ett beslut som du som målsman måste fatta. 

Intervjuerna 
Varje person kommer att intervjuas enskilt vid ett tillfälle under maximalt en timma. Detta 
kan göras på skolan, eller hemma hos er om det passar bättre. 

Intervjuerna baseras på frivilligt deltagande och anonymitet. De som väljer att medverka ska 
veta att: 

• Det när som helst går att avbryta intervjun utan några konsekvenser 
• Intervjumaterialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga  
• Det kommer att finnas möjlighet att granska materialet från intervjun 
• Namnet inte kommer att nämnas någonstans 
• Samtalet kommer att spelas in med hjälp av bandspelare eller video. Detta kommer jag 

att förvara inlåst i mitt arbetsrum och det kommer sedan att raderas, det är enbart som 
ett minnesstöd för mig. Inga obehöriga kommer att lyssna på inspelningen. 

Intervjumetod - jag planerar att använda mig av de kommunikationshjälpmedel som passar 
barnet bäst ex. samtalsmattor, bildstöd, tecken som stöd. 

Jag är mycket tacksam för er hjälp och deltagande! 

Eva-Karin Alm 

Tele: XXXXXX (här fick föräldrarna mitt privata mobilnummer) 

Mail: XXXXX@XXXXX 

Sätt kryss i lämplig ruta! (Posta den ifyllda bekräftelsen med bifogat, frankerat kuvert eller 
lämna den till mig vid intervjutillfället). 

Jag/vi samtycker till att vårt barn ställer upp som deltagare i denna studie. Det går bra att Eva-
Karin Alm tar kontakt med henne/honom igen. 

Vi vill ha mer information innan vi ger vårt samtycke. 

Vi vill inte att vårt barn deltar i denna studie. 

______________________                                      _____________________________ 

Ungdomens namnteckning   Målsmans namnteckning 



 

Bilaga 5 

Frågor till intervjuerna (Detta har använts enbart som ett stöd) 
• Pojke -flicka 
• Ålder 
• När jag säger fritid, vad tänker du på då? 
• Berätta vad du gör när skolan är slut? 
• När du är hemma, vad gör du då? 
• Gör du någon annan aktivitet utanför hemmet? Berätta vad du gör då? 
• Tror du att du gör mer eller mindre saker än dina kompisar? Berätta mer, varför? 
• Vad tycker du är viktigt att tänka på när man ska välja en aktivitet? 

 

OM 
• Hur ofta gör du det? 
• Vem bestämde att du skulle börja 
• Vem är det som följer med dig (skjutsar, hämtar eller är kvar) 
• Med vem gör du oftast detta? Själv, med kompisar, klasskompis, annan kompis, 

syskon, förälder, annan vuxen, någon annan (berätta vem) 
• Varför håller du på (det är roligt, kompisarna gör det, föräldrarna el syskonen gör det, 

föräldrarna vill det, det finns inget annat, eller ngt annat som jag inte tänkt på) 
• Var fick du höra om den här aktiviteten? 
• Är det viktigt att vara med i en förening 
• Finns allt som du vill göra där du bor 
• Kan du göra allt du vill (när det gäller aktiviteter) berätta varför  
• Får du göra allt du vill (när det gäller aktiviteter) berätta mer 
• Tycker du att du har lagom många fritidsaktiviteter?  
• Vad tror du att du kommer att ha som fritidsintresse när du blir vuxen, kommer det att 

se annorlunda ut? 
 

OM INTE 
• Kan du berätta varför du inte är med i någon förening? 
• Berätta om din fritid. Hur ser den ut, vad gör du? 
• Är det viktigt att vara med i en förening 
• Tror du att du gör mer eller mindre saker än dina kompisar?  
• Vad tror du att du kommer att ha som fritidsintresse när du blir vuxen, kommer det att 

se annorlunda ut? 



 

Bilaga 6 
Bild på samtalsmatta efter samtal med pojke 16 år 

 
 

 



 

Bilaga 7 Exempel på ritprat med flicka 12 år 
 

 


