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Förord

Jodå, barn och unga vill vara med och utveckla verksamheter som 
de möter – när det är på riktigt. När det leder till resultat. Och när 
deras arbete kan göra skillnad för andra barn och unga. 

Det har vi lärt oss av de barn och unga med funktionsnedsättning som arbetat 
som experter i Delaktiga barn och unga. Projektet är en fristående fortsättning av 
ett tidigare projekt, Egen växtkraft. De barn och unga som medverkade i Egen 
växtkraft pekade tydligt ut olika förbättringsområden som lätt förbises eller inte 
alltid är begripliga ur ett vuxenperspektiv. Samtidigt blev det tydligt att det är 
nödvändigt att ta del av barns kunskap och kreativitet för att kunna planera och 
genomföra insatser som ger önskad effekt, som verkligen är för barnets bästa.  

Därför har Delaktiga barn och unga undersökt hur stödverksamheter kan utveck-
las tillsammans med barn och unga, på det sätt som barnen och ungdomarna 
tycker är relevant. Projektets unga experter har delat med sig av sin kunskap, sitt 
perspektiv och sina erfarenheter av att få stöd – och deras tankar och synpunkter 
har tagits emot av engagerade vuxna som arbetar med att ge stöd.

Det har varit mycket intressant att följa arbetet under det år som projektet varit 
igång. Det har väckt många tankar och funderingar. Hur kan vi konsultera barn 
och unga? På vilket sätt? I vilka frågor? Hur tidigt i processen bör vi ta hjälp av 
barnen? Och – inte minst – vad gör vi med det vi har lärt oss? 

Genom projektet har vi sett att barn och unga kan bidra till att utveckla verk-
samheter. Vi har också sett att arbetet i expertgrupperna har varit en positiv upp-
levelse för enskilda individer – barn, ungdomar, gruppledare och föräldrar.

Många av de barn och unga som medverkat har engagerat sig i expertgrupperna 
för att de vill förändra och förbättra, för att göra skillnad. Ibland har den känslan 
vuxit fram under arbetets gång. Ofta har den funnits där från allra första början. 

Projektet har varit kort och många av effekterna kommer att få genomslag i ett 
senare skede. Men ett utvecklingsarbete med långsiktiga mål kan också ge snabb 
utdelning. Barnens och ungdomarnas bidrag har redan gjort avtryck. I flera mo-
dellverksamheter har personal fått direkt återkoppling på sitt arbete. Ibland har 
man snabbt och enkelt kunnat göra förbättringar – bokstavligt talat över en natt. 

Tack alla barn, unga och vuxna som deltagit i projektet! Den här skriften bygger 
framför allt på era erfarenheter av att samarbeta för förändring – för utveckling. 
Vår förhoppning är att ni fortsätter med det viktiga arbetet att öka barns och 
ungas delaktighet i verksamheter som är till för barn och unga. Vi hoppas också 
att ni får många efterföljare, inspirerade av de lärdomar som ni gjort.

Ingrid Burman ordförande Handikappförbunden
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– men ni kanske vill 
veta mer?

Ung expert i projektet:
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för Hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet har följt projektet för att bidra 
till att sprida idéer och kunskap inom utbildning och forskning. 

Projektets båda referensgrupper har bidragit med värdefulla diskussioner och 
synpunkter i anslutning till de erfarenheter som modellverksamheternas per-
sonal och expertgrupper gjort. Den ena referensgruppen har bestått av sex av 
Handi kappförbundens medlemsförbund. Den andra har utgjorts av represen-
tanter för tolv myndigheter och nationella organisationer. 

Projektet har också konsulterat grupper av barn och unga utanför modellverk-
samheterna: Ungdomsrådet vid Riksgymnasiet i Göteborg, Barn- och ungdoms-
rådet vid habiliteringen i Eskilstuna och den expertgrupp av barn och unga som 
bland annat arbetade fram en tipsbok i bemötande i ett tidigare projekt, Egen 
växtkraft. 

Kan stödverksamheter bli bättre på delaktighet genom att ta hjälp 
av de barn och unga som verksamheten är till för? Det undersöktes 
i projektet Delaktiga barn och unga. 

I fokus var alltså hur barn, unga och vuxna tillsammans kan utveckla sin gemen-
samma arena. Erfarenheterna har främst samlats in genom fyra modellverksam-
heter – stödverksamheter av olika slag som vänder sig till barn och unga med 
funktionsnedsättning. Modellverksamheterna har arbetat på olika sätt, men samt-
liga har arbetat tillsammans med grupper av barn och unga som själva besöker 
verksamheten.

Fyra modellverksamheter – fyra huvudfrågor
• Vad behöver föräldrar veta för att kunna stötta sina barn? Barn- och ung-
domspsykiatrin i Värmland utvecklar sin föräldrautbildning med hjälp av fem 
ungdomar (13-17 år) som har ADHD. Några få möten med expertgruppen räckte 
för att få värdefullt bidrag till utbildningsinsatserna för föräldrar till barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

• Vad behöver habiliteringen förbättra för att barn och unga ska veta vad 
verksamheten kan ge? Åtta barn och unga (9-17 år) vid barn- och ungdoms-
habiliteringen i Värmland har diskuterat frågan intensivt. Experterna har enats 
om att det behövs flera typer av informations insatser och har gett konkreta tips 
och idéer. I gruppen finns erfarenhet av att få stöd på grund av olika funktions-
nedsättningar, både kognitiva och fysiska. 

• Hur ska en hemsida för barn och unga se ut? Hörselhabilitering Barn och  
Ungdom, Karolinska, Stockholm har tillsammans med barn (4-12 år) arbetat med 
att få bilder och texter på hemsidan som vänder sig direkt till barnen. Via hem-
sidan kan barnen förberedas inför besök och bli mer delaktiga i det som händer 
på hörselhabiliteringen. Genom intervjuer och enkäter har personalen fått veta 
mer om vad barn och ungdomar tycker och tänker om bemötande, miljön i vänt-
rummet och om hur barn och unga vill ha information.

• Hur kan vi förklara vad ett korttids är för barn och unga? Genom att prata 
med barn och unga som har LSS-insatsen korttidshem har Motala kommun lärt 
sig vad verksamheten betyder för de barn och unga som använder den. Det ska 
synas i kommande information. 

Erfarenhet – och forskning
De erfarenheter som gjorts i projektet har kompletterats med forskning och med 
kunskap från andras utvecklingsarbeten där barn varit medskapare. Institutionen 

Så arbetade projektet
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För mig var det känslan 
av att göra arbete. 
Att man verkligen  
förbättrade samhället. 
I alla fall lite.

”

Ung expert i projektet:

De barn och unga som medverkat i projektets expertgrupper har 
arbetat på olika sätt – men överlag har experterna varit positiva till 
arbetet. Det har känts både meningsfullt och kul.

Projektets expertgrupper består av barn och unga som vet hur det är att få stöd-
insatser som samhället tillhandahåller. Sammantaget har experterna stor erfaren-
het av att möta olika verksamheter och av att leva med olika funktionsnedsätt-
ningar. De barn och unga som bidragit med sin kunskap var i åldern 4-21 år.

Flera av expertgrupperna har varit direkt knutna till modellverksamheternas 
utvecklingsarbete. Barnen och ungdomarna har alltså arbetat med att förbättra 
en viss aspekt av en viss verksamhet. Andra grupper är etablerade sedan tidigare 
i andra sammanhang. De har funge rat som fristående konsulter, som modell-
verksamheterna och projektets medarbetare har kunnat vända sig till med frågor. 
Dessa experter har hört till ungdomsråd vid olika verksamheter och ungdoms-
organisationer inom handikapprörelsen. 

Här berättar experterna om sina erfarenheter av projektet.

Varför valde barnen och ungdomarna att vara med?
”Kändes spännande. Och om man kan ge tips till andra så är det jättekul.” 

”Kanske skulle få nya kompisar och det fick jag.” 

”Dela kunskap och få ny kunskap – även med andra i Sverige.

”I början var det nog för pengarna. Det fungerade som motivation. Men jag 
tänkte också att det kunde vara bra att ha på CV:t i framtiden.” 

”För att kunna vara med och påverka.”

Vad har arbetet gett? Varför fortsätta gå på mötena?
”Det var väldigt skönt att jag fick vara med. Man kunde höra hur andra haft det, 
vi pratade om det vi varit med om.” 

”Det var intressant att se vad det skulle leda till. Och när vi började jobba med en 
bok – att se den slutprodukten var verkligen motiverande.”

”Roligt. Trevligt. Mysigt. Snäll personal.” 

”Fått lära sig nya saker.”

”Jag märkte att det var ett kul sammanhang och något att göra. Och inte så  
krävande. Även om man måste tänka lite.”

Experternas erfarenheter
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”Hur man får information har varit viktigast.”

”En känsla av att man arbetar i ett projekt som kommer att bli större, som ska 
leda till någonting – det tycker jag var jätteintressant.”

”Vi får tala om vad vi vill ska bli bättre.”

”Jag har lärt mig mycket och tycker det har varit jätteroligt att vara med och  
diskutera. Och känslan av att fatta beslut var mäktig.”

”Man fick presentkort och åka till Stockholm.” 

Stockholmsresan gick till projektets inspirationsdag. Där samlades deltagare för 
att utbyta erfarenheter och inspirera varandra, bland dem 17 barn och unga från 
olika delar av landet.

Många av experterna har både sagt och visat att gruppträffarna var viktiga för 
dem. Vid ett möte saknades en kille i gruppen. När ungefär halva tiden gått kom 
han inrusande. Pappa hade glömt att skjutsa honom den kvällen, så han tog  
bussen istället – och han hade aldrig någonsin åkt buss själv förut. 

Experterna i två av grupperna hade ofta lång resväg till mötena, men trots det 
var det full uppslutning vid nästan alla möten. Föräldrar och mor- eller farför-
äldrar skjutsade. Barn som gick i samma skola påminde dessutom varandra om 
mötena när de råkade ses.

Många av experterna har också sagt att de vill fortsätta arbetet på något sätt. 
Flera av dem har påpekat det utan att frågan tagits upp av gruppledaren. Barnen 
och ungdomarna har alltså själva föreslagit fortsatt samarbete.

Förväntningar på vad det ska leda till?
Många av experterna har påpekat att det är viktigt att det de säger används, att 
det når fram till vuxna i verksamheterna så att det gör nytta.

”Man kan få vara med och påverka så det blir ett bättre samhälle för alla.”

”Jag tycker att det är jätteviktigt att arbetet leder till något. Varför ska man annars 
göra det?”  

Det vi gör nu  
kan hjälpa andra  
i samma situation  
i framtiden.

Ung expert i projektet:

”
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Föräldrar har överlag varit mycket positiva till barnens medverkan 
i expertgrupper. En av modellverksamheterna bjöd in till föräldra
möte när expertgruppen avslutade sitt arbete. Uppslutningen var 
stor. I flera familjer kom både mamma och pappa. 

Föräldramötet inleddes med visning av en film som barnen och ungdomarna 
bidragit till i samband med projektets inspirationsdag i Stockholm. I filmen  
berättar de unga experterna vad som är viktigt i mötet med vuxna i olika stöd-
verksamheter. (Filmen kan ses på www.handikappforbunden.se/barn). Grupp-
ledarna redogjorde sedan för hur expertgruppen arbetat tillsammans och vad 
man diskuterat. Föräldrarna blev i vissa avseenden överraskade av hur deras 
barn tyckte och tänkte.

Den här expertgruppen har bland annat bestämt att de ska göra en tipsbok till 
föräldrar. Vad tyckte då föräldrarna själva att de kunde behöva tips om?

”Man kanske behöver bli påmind om att man hjälper sitt barn för mycket, men 
man vill ju bara väl.”

”Det är jättesvårt. Man försöker ju hela tiden att lyssna, men sedan kanske man 
ändå kör över dem för att det går snabbare.”

Föräldrarna berättade hur viktiga expertträffarna har varit för deras barn. Där-
emot hade bara några få av barnen berättat vad de pratat om i gruppen.

”Min dotter säger att det de pratar om stannar i gruppen.”

En mamma berättade att hennes son börjat göra en egen hemsida som handlar 
om vad cp är. 

”Hemsidan riktar sig till föräldrar. Han säger att ’Snart kan du som förälder höra 
av dig till mig om du undrar hur det är för oss barn att ha en cp-skada.”

”Han har ju helt rätt. Vi föräldrar fattar ju faktiskt inte hur det är för barnen.” 

”De lär sig så mycket när de sitter och pratar med varandra. De får verkligen 
mycket tillbaka när de är med i en sådan här grupp.”

”Bara positivt!”

”En trygghet om gruppen får fortsätta. Nu känner de ju varandra.”

”Expertgruppen är det roligaste som hänt min son på flera år.”

Föräldrarnas erfarenheter

En pappa frågade sin 
son vad som hänt på 
gruppträffen. 
Sonen svarade:  
Det är mycket det, 
förstår du. 

”
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Vem vill utveckla verksamheten? Du eller din chef? Eller de barn och ung
domar som verksamheten är till för? 

Från vem eller från vilken nivå kommer idéerna? Det kan ha stor betydelse för 
genomslagskraften – och påverkar vilket arbete som behöver läggas ner på att 
förankra idéerna i organisationen. 

I projektets fyra modellverksamheter har initiativet kommit från olika delar av 
organisationen – från chefer eller personal, inte från barn eller föräldrar. 

I ett fall handlade det om ”uppifrån och ner” och var inte förankrat i personal-
gruppen av olika skäl. En chef beslutade att verksamheten skulle vara med i 
projektet, men när projektet startade hade chefen slutat. 

I en annan verksamhet hade personalgruppen under en längre tid diskuterat och 
haft utbildning kring hur barns och ungas delaktighet skulle kunna förbättras. 
Det fanns redan ett intresse för frågan i verksamheten. Beslutet om att ”nappa” 
på projektet och samarbeta med barn och ungdomar togs av ledningen, men var 
samtidigt väl känt och förankrat inom verksamhetens olika nivåer. 

I ett tredje fall frågade enhetschefen personalen om den var intresserad av att 
prova på att jobba tillsammans med barn – och fick positiv respons. Även i den 
verksamheten fanns levande diskussioner och praktik kring barns delaktighet. 

Inom en fjärde verksamhet hade personalen arbetat med delaktighetsfrågor 
under flera år. Frågan var alltså inte ny. Att utveckla verksamheten tillsammans 
med barn inom projektet blev en naturlig fortsättning. Det fanns både intresse 
och förankring i personalgruppen.

Och vad tycker dina kollegor?
En ledare för en expertgrupp berättar att kollegorna är mycket intresserade av 
gruppens arbete. Arbetskamraterna frågar då och då hur det går och vad man 
kommit fram till. Gruppledarna upplever att samarbetet med barnen är viktigt 
för verksamheten. Arbetet lyfts fram i olika sammanhang.

”Vi ska ha en utbildningsdag om delaktighet för nyanställd personal och där är 
jag ombedd att berätta vad vi har kommit fram till. Så jobbet kommer att lyftas 
fram. Det känns bra.”

I en annan verksamhet har det varit svårare att förankra projektet bland kolle-
gorna. Och trots att expertgruppen redan bidragit med värdefull information är 
intresset ganska svalt. Gruppledarna får inte många frågor om hur det går, men 

Vem tar initiativet?  
Och hur förankras idén?

Kärnan i förändrings-
arbete är att hitta dem 
som har ett extra driv, 
de som väcker frågor 
om förändring.

”
Chef i modellverksamhet:
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sationsförändringar. Och alla har en tuff arbetsbelastning. En av de fyra verksam-
heterna har en verksamhetsutvecklare på deltid. Det har naturligtvis betydelse 
att det finns en person som uttalat ska jobba med utvecklingsfrågor. Det finns 
någon som har både intresse och tid avsatt för ändamålet, någon som tar ansvar 
för att driva utvecklingsarbetet framåt.

Det kan vara bra att utrusta sig med tålamod. Det tar tid innan en förändring 
slår igenom i organisationen. Det är ungefär som att lära småbarn äta fast föda. 
Man stoppar in – de spottar ut. Det gäller att ha förståelse för att det kan ta tid att 
förstå behovet av visst förändringsarbete.

Man behöver inte krångla till det
Det går att börja i liten skala och jobba utifrån befintliga förutsättningar. Det är 
något flera av modellverksamheterna har lyft fram. Men hur kan det gå till? Här 
är ett exempel från korttidshem. (Korttidshem är en LSS-insats för barn och unga 
som behöver komma hemifrån och göra saker ihop med jämnåriga. Insatsen kan 
också ge föräldrar avlastning. Barnet kan till exempel vara på korttids – som det 
kallas – en vardagskväll eller sova över en helg).

Modellverksamheten har konstaterat att det saknas information om korttidshem 
riktad direkt till barn och unga. Nästan alla presentationer som finns idag vän-
der sig till vuxna och innehållet är sällan särskilt intressant för barn och unga. 
Men barnen behöver kunskap om verksamheten för att kunna ha inflytande över 
situationen. Några av korttidshemmen började därför med att fråga barn och 
unga vad de tycker är viktigt att berätta för andra barn som kanske ska börja på 
korttids. Det visade sig att barnen ville berätta helt andra saker än det som fanns 
i befintliga informationsbroschyrer, till exempel:

”Man får ta med en egen nalle och det är viktigt.”

”Personalen målar naglarna på en om man vill.”

”Det är tryggt och man kan prata med personalen.”

”Ibland slutar personal och då saknar man dem.”

”Det här är ett ställe där man kan hitta på saker som man inte kan göra hemma. 
Man får ofta som man vill och man får beröm. Det är lyxigt och god mat.”

”Typ som läger för att jag har min diagnos.”

En annan modellverksamhet, barn- och ungdomspsykiatri, valde att utveckla de 
föräldrautbildningar som regelbundet hålls för ”nya” föräldrar till barn och unga 
med neuropsykiatriska diagnoser. Modellverksamhetens expertgrupp har berät-
tat vad de tycker att föräldrar behöver lära sig för att ge sina barn ett bra stöd. 

de räknar med att intresset ökar avsevärt när resultatet sprids i verksamheten, 
bland annat med hjälp av dokumentation av vad experterna har sagt.

Barnens frågor sätter fart på personalen
I en av modellverksamheterna ville de unga experterna att varje profession skulle 
förklara tydligt vad de gör. Gruppledarna skrev till sina kollegor och bad dem ta 
några minuter i varje yrkesgrupp för att göra korta och enkla beskrivningar.

”Vi fick svar direkt. Vi har det som arbetsmaterial. Sådant brukar vara trögt – 
hade det kommit från ledningen eller annat håll hade vi inte fått svar så snabbt. 
Men nu kom önskemålet från barnen och då sjöng det bara till i mejlboxen och vi 
fick svar direkt.”

Vilka ska driva arbetet?
Hur kan man på arbetsplatsen förankra idéer om hur barn och vuxna kan ut-
veckla viktiga saker tillsammans? Initiativtagaren behöver allierade. Det gäller 
oavsett om initiativtagaren är chef eller tillhör personalstyrkan. Och även om 
arbetet är hektiskt och arbetsbelastningen tung finns det ofta någon eller några 
som ser möjligheter när andra mest ser hinder. I en av modellverksamheterna var 
det svårt att få draghjälp från kollegor för att komma igång med projektet.

”Vi är olika där. Om man tror att det där kan nog vara intressant, jag vill vara 
med. Eller om man tänker att det där verkar ju fjantigt – ska vi börja jobba med 
en massa andra saker när vi inte ens hinner med det vi måste göra. Om man tän-
ker så då blir man ju anti.”

En av modellverksamheternas chefer betonar hur viktigt det är att arbetet utförs 
av dem som verkligen vill göra det. Det stämmer väl överens med erfarenheter 
även från övriga modellverksamheter. Förändringsarbetet har drivits framåt av 
personer som är speciellt intresserade av området man valt att utveckla eller av 
barns delaktighet. De är helt enkelt nyfikna på att lära sig mer. 

Organisationen som medspelare eller motspelare?
Det är ofta ett hårt tryck på personalen för att hålla utlovade tidsmarginaler. Allt 
fler söker vård och stöd, men resurserna är fortfarande desamma. Eller har till 
och med minskat. Finns det då tid och ork över för att tänka i nya banor? Är det 
ens någon idé att försöka sig på utvecklingsarbete eller gäller det bara att hålla 
näsan över vattenytan? 

Projektets modellverksamheter är inga undantag. Under projekttiden har några 
av verksamheterna haft flera chefsbyten, andra har genomgått påtagliga organi-



18 19

Hur visar då en chef att hon eller han stödjer arbetet? En av expertgruppsledarna 
i projektet hade önskat att chefen visat mer intresse. Gruppledaren kände starkt 
stöd och intresse från ledningen just när de fattade beslut om att satsa på projek-
tet. Men när processen var igång och man påbörjat samarbetet med barn hade 
samtalsledaren velat att chefen följt upp med frågor och gett respons på arbetet.

Testa delaktigheten – och väck intresse för förändring
Ett tips för att väcka intresse bland kollegor är att testa hur långt verksamheten  
kommit i arbetet med delaktighet för barn och unga, till exempel genom att 
använda Shiers modell och en enkät som Handikappförbunden har arbetat fram. 
Enkäten har testats av personal inom modellverksamheterna. (Se www.handi-
kappforbunden.se/barn).

Enkätsvaren kan diskuteras i personalgruppen för att verksamheten ska komma 
vidare i sitt arbete med att göra barn och unga delaktiga. Ett annat sätt att an-
vända enkäten är att själv besvara frågorna, till exempel innan man påbörjar ett 
förändringsarbete. När projektet avslutats kan man svara på frågorna igen för 
att få syn på en eventuell förändring. Har jag en annan syn på barns och ungas 
delaktighet nu än jag hade tidigare? Och har inställningen i personal gruppen 
förändrats? På vilket sätt? Ger det avtryck i verksamheten?

Initiativ och förankring i korthet
•  Hitta allierade – chefer och kollegor som ser möjligheterna  

och har ork och lust att driva förändringsarbetet

• Börja enkelt, i liten skala och ”gräv där du står”

•  Ett argument för samarbete med barn: Man får mycket värdefull kunskap  
– ofta mer än man frågat efter

• Väck intresse genom att testa delaktigheten i verksamheten

Det här var en fråga som gruppledarna tyckte var viktig och spännande. Och 
redan det första mötet gav stort utbyte. Ungdomarna berättade till exempel att 
de vet mycket om sin diagnos och vad den innebär, men att ”det är störande” att 
andra vet för lite – både i skolan och i den egna familjen. Experterna tyckte också 
att föräldrar borde ge handfast stöd, till exempel med läxor.

”Inget blir gjort när man sitter själv. Jag behöver mer styrning.”

Ungdomarna upplever att många saker går snett – och det pratar man om. Men 
de ville också få prata om det som går bra.

”Ge oss mer beröm!”

”Vi behöver få höra när något är bra. Vi har stort bekräftelsebehov.”

Man får ofta mer än man ber om
Genom intervjuer med barn har personal fått reda på mycket som man inte känt 
till tidigare, även sådant som inte direkt berört de frågeställningar man jobbat 
med i projektet. Barnen och ungdomarna har även bidragit till att avgränsa och 
renodla genom att visa vad som inte behövs. Det har inspirerat de anställda att 
fortsätta fråga barnen vad de tycker i olika frågor. 

”Vi vuxna vill gärna beskriva hela habiliteringsverksamheten och tanken bakom 
och så. Men barnen vill veta vad olika yrkesgrupper gör. Barnexperterna var 
eniga om att det var viktigt. Och just det är sådant som vi snarare har försökt 
tona ner när vi beskriver verksamheten. Skalar man bort det som är ovidkom-
mande, så underlättar det förhoppningsvis för barn att förstå vad verksamheten 
kan hjälpa dem med.”

En intresserad chef är förstås ett plus
Chefer på olika nivå spelar en viktig roll. Förstås. Det gör stor skillnad att ha en 
chef som entusiasmerar, stöttar utvecklingsarbetet och sedan för över resultat och 
metodik till andra situationer och processer som rör verksamheten och som riktar 
sig till barn. Hur kan du väcka din chefs intresse för det utvecklingsarbete du vill 
bedriva?

Chefen för en av modellverksamheterna säger att det är chefens ansvar att för-
söka få medarbetarna intresserade av att ta reda på vad barn tycker och tänker. 
Hon menar också att man ständigt måste prata om barns perspektiv, så att det 
blir en naturlig del i verksamheten. Och inte ta för givet att verksamheten har 
barnperspektiv bara för att det är en barnverksamhet. 

”Jag tror på att göra sig nyfiken.”
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Vilket tema ska vårt utvecklingsarbete ha? Utgår vi från vad perso
nalen ser för behov? Från chefernas perspektiv? Eller ska vi börja 
med att undersöka vad barnen och ungdomarna vill förbättra?

När vi väljer tema väljer vi på sätt och vis även perspektiv – vems behov och 
perspektiv som avgör vad som är viktigt. Men oavsett om utgångspunkten är 
verksamhetens behov av utveckling eller önskemål från barn och familjer kvar-
står frågan: Hur tidigt ska vi involvera barn och ungdomar i arbetet? Ska de vara 
delaktiga även redan när vi bestämmer temat för utvecklingsarbetet?

Grader av delaktighet
Delaktiga barn och unga har inspirerats av etnologen Barbro Johansson. Hon har 
forskat tillsammans med barn och beskrivit det arbetet. I boken Att involvera 
barn i forskning och utveckling delas barns delaktighet i forskning in i fyra 
olika grader. Man utgår från om forskningen sker

– på barn. Barnens synpunkter och intressen är helt underordnade vuxnas.

–  om barn. Forskaren frågar efter information från barn, exempelvis i intervjuer. 

–  med barn. Barn är deltagare – eller medforskare – i vuxnas undersökningar.  
(I projektet har vi valt att använda begreppet medskapare). 

–  av barn. Det är barnen som genomför forskningen och de har själva tagit 
initiativet. De vuxna forskarna blir handledare som stödjer, men inte styr eller 
kontrollerar.

Det här sättet att tänka kring omfattningen av barns delaktighet kan vara till 
hjälp även i utvecklingsarbeten av olika slag.

Vad är viktigt för barn och unga i stödverksamheten?
Ett sätt att få fram teman och frågor att jobba med är att fråga barn och unga vad 
de vill förändra. Vad är egentligen viktigt för barn och unga som möter stödverk-
samheter? Så här svarar projektets experter: 

”Att bli bemött på ett bra sätt när man kommer, med respekt. Att vuxna inte ger 
sneda blickar.”

”Att de är pålästa – läser journalen – så att de inte behöver fråga sådant som de 
redan borde veta.”

”De borde vara långsammare och prata tydligare så man hör vad de säger.”

”De borde ha tålamod och lyssna på en, vänta tills man har pratat klart.”

Vad ska vi utveckla?

Det är lite mer än att 
bara ta reda på vad 
barn tycker – för tänk 
om de tycker att det 
jag gör är urkasst och 
inte ger något.

”
Chef i modellverksamhet:
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Min erfarenhet är att man  
måste prata flera gånger med 
ungdomarna innan de nappar. 

Det är sällan någon som  
anmält intresse efter första  
informationstillfället. 

Och man måste ha  
direktkontakt.

”

Ledare för expertgrupp:

Svaren ger en vink om viktiga områden som behöver utvecklas tillsammans med 
barn och unga. Deras erfarenhet av bemötande är central kunskap för verksam-
heter som vill öka barns möjligheter att vara delaktiga.

Enkät – ett sätt att ringa in utvecklingsområden
Frågeformulär kan vara ett första steg för att ringa in områden som barn och 
unga tycker är viktiga att förbättra. En av modellverksamheterna har ställt sju 
öppna frågor i en enkät, bland annat om vad barnen vill ha i väntrummet, vad de 
känner till om verksamhetens hemsida och tycker om personalens bemötande.  

Frågeformulären kan läggas ut i lokalerna eller delas ut i samband med besök. 
Efter en tid sammanställs svaren och presenteras på exempelvis ett personalmöte. 
Barnens förslag till förbättringar kan sedan visas på en anslagstavla i väntrum-
met, så att alla kan se – barn, föräldrar och personal. Ett tips kan vara att låta 
barn och föräldrar frivilligt uppge namn och kontaktuppgifter – för att följa upp 
intressanta svar i enskilda samtal.

Temat bestämt av vuxna från början
I de fyra modellverksamheterna hade temat bestämts av vuxna innan barnen 
bjöds i. Barnen och ungdomarna blev medskapare, enligt forskardefinitionen på 
föregående sida. Modellverksamheterna ville bland annat ha temat färdigt för att 
kunna vara tydliga med syftet när barnen bjöds in. Det ansågs vara viktigt, inte 
minst för att motivera barn att delta.  

I en av modellverksamheterna beslutade en chef både att verksamheten skulle ut-
vecklas tillsammans med barn och unga och också vad som skulle utvecklas. Hur 
påverkar det personalens motivation att vara med tidigt respektive sent i proces-
sen? Finns det paralleller till barns och ungdomars deltagande?

Val av tema i korthet
Processerna för hur utvecklingsteman tas fram kan se olika ut. Men det är alltid 
aktuellt att ställa sig vissa frågor: 

• Vad behöver utvecklas? Ur vems eller ur vilket perspektiv? 

•  Hur tidigt ska barnen och ungdomarna involveras? Grad av delaktighet?

•  Gör utvecklingstemat att siktet är brett eller smalt inställt? Ger det fördelar 
eller nackdelar med tanke på att det är barn och vuxna som ska samarbeta? 

•  Vad är viktigt för barn och unga som möter verksamheten? Är ämnet intres
sant och motiverande för dem? Hur vet vi det?
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ger napp. Det är projektets erfarenheter. Att bara informera skriftligt räcker  
sällan. Utskick och affischer ger inte samma genomslag som att själv fråga barn 
och unga om de vill vara med och påverka. 

”Vi har märkt att det gått lättare att värva ungdomar om vi redan arbetat upp en 
kontakt också i andra sammanhang. Och de som alltid hänger med drar ibland 
med sig fler ungdomar.”

– Tydligt syfte och relevant ämne. Det är lättare att bjuda in till arbetet när det är 
tydligt vad det innebär att medverka i en expertgrupp. Vad vill vi att barnen ska 
hjälpa oss med? Vad ska samarbetet leda till? Det är väsentligt att det är ett ämne 
som motiverar och som barnen och ungdomarna kan känna igen sig i. 

– Ersättning för arbetet. Att det är på riktigt är viktigt – och arvode ger en sådan 
signal. Ersättning visar att verksamheten menar allvar med att engagera barn och 
unga i utvecklingsarbetet. 

”Det är viktigt att man får något, men det behöver inte vara pengar,” säger en av 
projektets unga experter. 

Det kan uppstå administrativt krångel med att betala ut ersättning till barn.  
Modellverksamheterna valde därför presentkort till sina experter.

Kontakt med föräldrarna
I och med att det är barn och minderåriga ungdomar som bjuds in måste för-
äldrarna ge sitt godkännande. Även här är det viktigt att vara tydlig med syftet. 
Modellverksamheternas erfarenheter är att föräldrar varit mycket positiva till att 
barnen tillfrågats om att vara experter.

”Vill han vara med så löser vi det trots långa resvägar,” säger en förälder.

Hinder på vägen
Det kan naturligtvis vara så att föräldrar inte tillåter barn att delta. Det är föräld-
rarna som beslutar – men kanske kan beslutet omprövas om man ger betänketid, 
använder andra sätt att förklara och är ännu noggrannare med att beskriva vad 
arbetet innebär och ska leda till. 

Kollegor kan också uppleva det som ”droppen som får bägaren att rinna över”, 
när de ombeds fråga barn om att medverka i expertgrupper. För personal i en 
verksamhet under stark press kan det kännas oöverstigligt – det är ju redan så 
mycket annat man ska fråga barnen om när man ger dem stöd. Även här kan 
det hjälpa att initiativtagaren förklarar ännu tydligare. Det kan ju handla om hur 
pass väl insatta och motiverade kollegorna känner sig.

Projektets samlade erfarenhet är att barn och unga vill vara  
med i utvecklingsarbete – men modellverksamheterna har olika 
erfarenheter av själva rekryteringsprocessen. I några verksamheter 
gick det ganska lätt. För andra tog det lite tid att hitta rätt vägar  
och rätt förhållningssätt, men också att komma över sin egen och 
kolle gornas tveksamhet.

I en verksamhet bad de tilltänkta ledarna för en expertgrupp sina kollegor om 
förslag på barn att bjuda in. Sedan skickade man förfrågan via brev med en in-
bjudan ställd direkt till barnen, där gruppledarna fanns på bild. Man följde också 
upp via telefonsamtal med information till föräldrarna. Alla barn och ungdomar 
som tillfrågades tackade ja. Ledarna satte också upp anslag, men det gav just 
ingen utdelning.

I en annan verksamhet började man med att göra en inbjudan med de tilltänkta 
gruppledarnas foton. Även här hade man bett kollegor om förslag på barn att 
bjuda in. Det tog ganska lång tid innan ledarna fick någon respons, men när 
frågan väl landade hos några barn och unga fick man bra gensvar. Det bildades 
snabbt en grupp om fem barn och unga – mycket aktiva från allra första mötet.

I en tredje verksamhet valde man att fråga några barn och ungdomar om de ville 
resa bort och sova över på en kursgård. Tanken var att kunna jobba intensivt – 
med film, foto och teckningar – för att göra information om verksamheten. En 
flicka var väldigt snabb med att svara. Hon gick hem och redan efter en halvtim-
me ringde hennes mamma och tackade ja. 

Några av experterna berättar hur de bjöds in:

”Brev, mamma och pappa berättade. Jag ville inte först – tänkte en dag och änd-
rade mig sedan.”

”Mamma berättade.”

”De [på verksamheten] berättade först – sedan fick jag ett brev. Man får en annan 
uppfattning om man pratar direkt med någon, får mer information och man kan 
ställa frågor!”

Handfasta rekryteringstips grundade på erfarenhet
– Visa att det ska bli roligt. Är du själv engagerad och tycker att det ska bli roligt 
så ger det tydliga signaler. Vem är mest inspirerad i personalstyrkan? Hon eller 
han är säkert också den som är mest inspirerande. 

– Direktkontakt med barn och unga. Det personliga tilltalet och direktkontakt 

Hur når vi barnen?
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Projektet har främst erfarenheter av att bjuda in barn och unga till 
en expertgrupp, skapad för ett visst syfte och knuten till en viss 
verksamhet. 

Frågan om samarbete kring ett specifikt tema kan förstås också ställas till redan 
befintliga grupper – till exempel barnråd eller ungdomsråd som finns i en del 
verksamheter. Ett sådant råd kan verka under en avgränsad period och ger möj-
lighet att få synpunkter från barn och unga i en viss fråga. Barn- och ungdomsråd 
kan också verka över längre tid och ge vuxna möjlighet att ta del av barns och 
ungas tankar kring olika frågeställningar.

Att träffas i grupp ger barnen och ungdomarna möjlighet att berätta om sina 
egna erfarenheter och funderingar kring angelägna frågor – och höra hur andra 
tänker och tycker om liknande erfarenheter. Många av projektets experter har 
tyckt att det har varit värdefullt.

Det går naturligtvis också att fånga barns perspektiv i enskilda samtal, i inter-
vjuer. Det kan ge barn som är lite tystare bättre möjligheter att komma till tals. 

Att genomföra en intervju kräver en del praktiska förberedelser med att hitta 
intresserade barn, ta reda på kommunikationssätt, bestämma tid och plats och 
inhämta förälderns medgivande. Men det är förarbete som även behövs för att 
sätta ihop en expertgrupp. Och en väl genomförd intervju är ett snabbt sätt att få 
in kunskap från enskilda barn.

Fundera över
• Vad passar bäst – grupparbete eller enskilda samtal?

• Använda befintliga grupper eller skapa nya?

Arbeta i grupp eller enskilt?
Och barn och unga kan tycka att arbetet låter trist. 

”Jag hörde från en grupp med barn till psykiskt sjuka föräldrar, att ett barn sagt 
att ’jag vill inte träffa ännu en tant med lugg och glasögon’. Så kan ju faktiskt 
barnen se på oss.”

Ett annat hinder vid rekrytering kan vara kollegor som av omtanke väljer att inte 
fråga vissa barn och unga om de vill medverka. Det kan bero på att barnen har en 
viss diagnos, att man tror att arbetet är för svårt för henne eller honom. Projektets 
erfarenhet är att det ofta är onödigt omtänksamt. I expertgrupperna har det varit 
stor spridning på både ålder och diagnoser. Det har funnits erfarenhet av både  
fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Barnen och ungdomarna har till 
exempel autism, Aspergers syndrom, utvecklingsstörning, ADHD och olika 
former av rörelsehinder. Några ungdomar har kommunicerat på annat sätt än 
genom tal. Och samarbetet har gått alldeles utmärkt.

Rekryteringstips i korthet

•  Visa att du själv tycker det är roligt och intressant

•  Ha direktkontakt med barnen och ungdomarna

• Fråga flera gånger

• Tydligt syfte med arbetet

• Relevant ämne

•  Ersättning för utfört arbete är en viktig signal
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Lika barn leka bäst? Inte nödvändigtvis. I projektets expertgrupper 
har det ofta varit ganska stor spridning på åldrar och erfarenheter.

”I vår grupp var barnen i olika åldrar, 11-19 år, och hade olika funktionsnedsätt-
ningar. I gruppen fanns erfarenhet av att ha cp-skada, hjärnblödning, utveck-
lingsstörning, hörselnedsättning, synnedsättning, Aspergers syndrom och epi-
lepsi. Det blev fantastiska samtal och vi fick in många handfasta tips till personal 
i stödverksamheter,”säger en gruppledare.

Flera av projektets grupper delar den erfarenheten. I en av modellverksamhe-
terna samlades åtta barn i åldern 9-17 år med olika typer av rörelsehinder och 
kognitiva funktionsnedsättningar, som autism och utvecklingsstörning. 

”Barnen hjälpte varandra framåt i samtalen, till exempel genom att förklara för 
varandra. De har visat respekt och varit nyfikna på vad de andra haft att berätta,” 
säger en gruppledare.

Verksamhetsutvecklaren i en av modellverksamheterna funderar på hur resone-
manget gick när expertgruppen skulle sättas samman:

”I rekryteringen har vi nog utgått från barn som har talat språk. Vi tror att det be-
höver bli mer individuellt när det gäller barn som behöver kommunikationsstöd, 
eller att barn med liknande stödbehov behöver vara tillsammans. Jag tror att det 
kan vara lite fel. Jag tror att väldigt många fler skulle kunna fungera i en grupp. 
Vår rädsla är nog onödigt stor.”

I en av modellverksamheterna deltog flera expertgrupper, indelade efter ålder. 
Anledningen var att verksamheten använde sig av redan befintliga barngrupper. 
När barnen utvärderade bilder till verksamhetens hemsida, kunde personalen se 
hur 4-5-åringar, 6-7-åringar och 8-12-åringarna uppfattade bilderna – vilka som 
ansågs vara intressanta och viktiga i respektive åldersgrupp.

Vad är det optimala antalet barn? 
Några gruppledare berättar hur de resonerar:

”Fem-åtta barn är bra. Tio är för många för att alla ska komma till tals. Men för få 
är inte heller bra. Och man får tänka på balansen mellan antalet barn och antalet 
vuxna. Om alla barn har assistent kan det bli väldigt många vuxna i rummet. 
Vi försöker hålla assistenterna utanför om det går. Och föräldrarna. För många 
vuxna kan hämma samtalet. Särskilt om det är vuxna som står barnen nära.” 

”Vår grupp började med tre deltagare som snabbt kom igång med att prata om 
ganska känsliga frågor. Med tiden växte gruppen med fler barn och ungdomar 
och till slut var det nio deltagare. Vi fortsatte att ha ett bra och tryggt klimat. De 

Sätta ihop en grupp

Barnen hjälpte  
varandra framåt i 
samtalen. Det var som  
en tennismatch – de 
vände huvudet och 
kollade på den som 
pratade, alla var  
fokuserade.

”

Ledare för expertgrupp:
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För att bra samtal  
ska komma behöver 
det vara en bra miljö,  
kanske lite fika och 
soffor. Lite mysigt. 

”
Ung expert i projektet:

som varit med länge hjälpte de nya in i samtalet.” 

”De som tog stor plats när alla åtta i gruppen var med hjälpte de som var mer 
tillbakadragna. Ett exempel på hur en kille gjorde: Han tittade tydligt på en av 
tjejerna som är tystlåten och på så sätt så drog han in henne i samtalet.” 

En av projektets unga experter tycker så här:

”Jag trodde att vi skulle vara fler. Nu när vi bara är fyra-fem stycken blir det sår-
bart. Så blir det när man är för få. Det är synd att inte fler är med. Man kommer 
på fler idéer om man är fler.” 

Hur ofta ska vi ses? Och hur långa ska mötena vara?
Tiden är en viktig aspekt. Tiden är relativ. Barn och vuxna upplever ofta tiden på 
olika sätt. Det är något att tänka på när man planerar och lägger upp arbetet. Om 
samarbetet löper över lång tid, till exempel ett år, kan det vara svåröverskådligt. 
Då kan det dröja alltför länge innan barnen och ungdomarna får återkoppling på 
sitt arbete och ser att det ger något resultat. 

Två av verksamheterna har märkt att det är bra att träffas under en ganska kort 
och sammanhållen period. Expertgrupperna träffades en gång i veckan eller var-
annan vecka. Varje möte var högst en och en halv timme långt. 

Olikheter i tidsbegrepp mellan barn och vuxna kan också visa sig i samtalen. Till 
exempel kan det vara svårt som barn att minnas långt tillbaka i tiden. En fråga 
som ’Hur var det när du började komma hit till vår verksamhet?’ kan kännas  
abstrakt och svårbesvarad. 

Att träffas samma veckodag, samma klockslag och på samma plats har varit bra, 
berättar en av gruppledarna. Flera verksamheter har också noterat hur viktigt det 
är att vara noga med informationen om var och när man ska träffas.

”Samtliga kom en torsdag fast det var bestämt en annan dag. Vi borde haft kvar 
samma veckodag och inte haft något uppehåll. Det blev struligt för barnen när  
vi ändrade.”

Att fundera över
•  Vad är viktigt – att experterna har gemensamma erfarenheter  

eller bidrar med många perspektiv?

• Antal experter?

•  Tiden – hur länge ska expertgruppen existera? Hur ofta ska den ses?  
Och hur långa ska mötena vara?
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Presentera sig för varandra
I en av grupperna var i stort sett alla barn och unga nya för varandra. Därför ville 
ledarna först och främst få till en trygg, kul och tillåtande känsla och använde sig 
av en presentationsövning. De åtta barnen och ungdomarna intervjuade var-
andra två och två och sedan presenterade de varandra inför gruppen. Intervju-
frågorna var: ’Vad heter du? Vad gillar du att göra när du är ledig? Varför är du 
här?’ Efter det körde man en runda med enkla påståenden och använde röda lap-
par (= håller inte med) och gröna lappar (= håller med). Sedan växte samtal fram 
genom diskussion efter varje ämne.

Gruppen gjorde senare en annan övning för att lära känna varandra lite mer.  
Experterna fick i uppgift att föreställa sig att de var fast på en öde ö, men de  
visste att de skulle bli räddade efter en vecka. Sedan fick de frågan: ’Hur mycket 
toapapper kommer du att behöva? Hur mycket blir kvar till de andra?’ Var och 
en funderade på hur mycket papper de skulle ta? Vissa drog långa bitar och  
andra korta. För varje bit skulle var och en berätta något om sig själv. Och en  
expert som hade tagit mycket papper upptäckte att det blev mycket att berätta:  
”Oj, jag har ju tagit 12 stycken!”

En gruppledare funderar över syftet med presentationsövningar:

”Det är viktigt att alla kommer till tals. Jag gillar inte att man direkt ska lyfta fram 
sina starka sidor och vad man är bra på. Det kan lätt bli lite svettigt och krystat. 
Det är bättre när det blir mindre prestigeladdat. Man kanske kan berätta om sina 
intressen. Eller helt enkelt varför man är med i gruppen.”

Komma igång i korthet
• Hur kan verksamheten få barnen och ungdomarna att känna sig välkomna?

• Hur kan ni lära känna varandra och skapa en bra ”första känsla” i gruppen?

När ett antal barn och unga tackat ja behöver gruppledarna för
bereda sig. Första intrycket är viktigt. Hur kan gruppledaren få 
barnen och ungdomarna att känna sig riktigt välkomna? 

Så här sammanfattar några av projektets expertgruppsledare sina erfarenheter: 
Var beredd på att vara flexibel. Det upplägg du planerat kanske måste anpassas 
till stunden. Ha beredskap för att behöva förtydliga det som sägs på lite olika 
sätt. Första tillfället sätter agendan för dig som ledare. Efter det har du lite fler 
ledtrådar om vilka metoder och tillvägagångssätt som passar deltagarna. Även 
om du förberett dig genom att försöka ta reda på hur varje barn kommunicerar 
har du ju inte träffat dem tillsammans i grupp förrän nu. 

Känna sig välkommen
Första intrycket är viktigt, enligt projektets unga experter. Så hur kan grupp-
ledaren få de inbjudna barnen och ungdomarna att känna sig så välkomna som 
möjligt? 

Om barnen och ungdomarna tas emot vid ingången signalerar det att de är vän-
tade. Det skapar säkerhet – någon kommer att visa vart man ska ta vägen. När en 
av expertgrupperna kom in i sin möteslokal första gången, möttes de av ett bord 
dukat med fina namnskyltar, bordsplacering, pennor och papper. En av exper-
terna betonar att det är viktigt att träffas på ett avspänt sätt och gärna göra det 
lite mysigt:

”Det kan bli lite stelt om man bara sitter runt ett konferensbord. Då kanske man 
inte berättar om de lite jobbiga minnena.”

Förutsättningar – vad barnen har med i bagaget
Barn och unga som har medverkat i projektet har påfallande ofta lyft fram att de 
vill ”bli behandlade som vanliga människor”. Barn och unga med funktionsned-
sättningar är uppenbarligen med om många möten som de inte är nöjda med. De 
berättar att människor som ska ge dem vård eller stöd pratar över huvudet på 
dem, kanske inte ens hälsar och utgår från att professionen vet bäst. Barnen och 
ungdomarna upplever också ofta att vuxna har låga förväntningar på dem. 

Det här är alltså erfarenheter barn och unga kan ha med sig in i samarbetet. För 
några av experterna har det varit en drivkraft i sig, en anledning till att de velat 
vara med och påverka:

”När det gäller konstigt bemötande, så tänker jag att man måste börja med dem 
som jobbar i vården. Man måste ju börja någonstans. Och jag tycker dessutom att 
man ska kunna förvänta sig bättre bemötande från dem än från andra.” 

Komma igång
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Några gruppledare i projektet funderar över sin roll:

”Hur förhåller vi oss så att vi inte lägger ord i munnen på barnen och ung-
domarna, så att vi inte alltid tar initiativet?” 

”Vi försöker att inte styra eller lägga oss i för tidigt, men rollen kräver att vi är ak-
tiva och ibland ställer vi slutna frågor. ’Kan vi skriva det här?’ frågar vi. ’Ja, säger 
barnen. Det går jättebra.”

”Vad betyder det att ligga lågt som vuxen? Det behöver inte betyda att man sitter 
knäpptyst – utan att man ger ett underbyggt stöd.”

”Ibland spårade det ur och då fick vi styra så att alla kom till tals – utan pekpinne 
och utan att själva vara experter. De var ju de som var experterna. En av killarna 
föreslog att vi skulle lägga det vi kommit fram till i ett kuvert och skriva att det är 
från Experthjälpen 2012. Då kände de nog att det är de som är experterna och inte 
vi vuxna, tror jag.”

En gruppledare berättar att det var rätt stor åldersskillnad bland experterna och i 
början fick hon verkligen se till så alla kunde komma till tals. 

”Men sedan blev stämningen väldigt seriös. Alla satt och lyssnade intresserat på 
varandra.”

Skapa en jämlik miljö med genomtänkta metoder
Att få till möten på ett sätt som främjar dialog, handlar också om att välja aktivi-
teter som underlättar en jämlik relation mellan vuxna och barn. 

Att bemöta barn och unga med respekt och visa att deras åsikter är viktiga, inne-
bär också att utforma metoder som både är roliga och meningsfulla för just de 
barn och ungdomar som är med i gruppen. 

Det är viktigt att både kunna bidra och få något tillbaka. Det gäller alla männi-
skor. Oavsett ålder.

Syn på samarbetet i korthet
• Vilka roller och uppgifter har barn respektive vuxna i samarbetet?

• Hur kan du visa att barnens och ungdomarnas kunskap är viktig för dig?

• Hur kan du leda processen utan att styra över innehållet?

• Hur kan du bädda för en jämlik dialog?

Hur ser du på samarbetet?

Vilken är din roll i samarbetet med barn och unga? Hur ser du på 
din uppgift? Och hur ser du på de barn och unga som ska delta i 
utvecklingsarbetet – vilken uppgift har de?

När barn och unga bjuds in att vara experter på sin egen situation är det för att 
de har kunskap som du och verksamheten behöver. Det är utgångspunkten för 
det utvecklingsarbete som beskrivs i den här vägledningen. Vi menar att ett 
lyckat ledarskap främst bygger på ledarens inställning – och först där efter hand-
lar det om att använda fungerande metoder.

”Det gäller verkligen att vara genuint intresserad av vad barnen säger,” anser en 
av gruppledarna.

Visar du att barnen är viktiga?
Hur kan vuxna visa sin inställning tydligt för de barn och unga man samarbetar 
med? Forskaren Barbro Johansson tipsar om att helt enkelt berätta för barnen 
att deras kunskap är viktig. Berätta gärna också varför verksamheten behöver 
barnens hjälp.

En av modellverksamheterna lät barnen svara på en kort enkät, via föräldrarna. 
Ledarna ville veta hur barnen upplevt att vara expert i en grupp med andra barn 
och jobba tillsammans med vuxna inom verksamheten. Frågorna handlade om 
de vuxnas förhållningssätt. Hur visade de vuxna att de tog barnens synpunkter 
på allvar? Så här svarar några av experterna:

”De skrev ner det vi berättade om och ställde följdfrågor.”

”När jag pratade var de tysta och lyssnade och nickade. Jag fick prata till punkt.”

”Vi hade ögonkontakt.”

Vem är du för barnen?
När vuxna samarbetar med barn och unga i en expertgrupp – eller i enskilda 
samtal – har den vuxne tillfälligt en annan roll än den man kanske är van vid. 
Man är inte den som ger råd eller stöd – utan den som får råd.

Man kanske också behöver vara ”en annan sorts vuxen” på fler sätt. I ett sam-
arbete handlar det inte så mycket om att vara vuxenauktoritet och styra upp, 
utan mer om att vara inställd på att skapa en så jämlik dialog som möjligt. Fors-
karen Barbro Johansson ger rådet att problematisera den egna rollen – att inte 
alltid ta initiativet utan försöka hålla tillbaka lite för att släppa in de barn och 
unga man arbetar tillsammans med.
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”Ledaren sätter tonen, men deltagarna är huvudpersonerna. Det 
ska vara en trevlig ton, inlyssnande och respektfull. Man ska inte 
behöva vara orolig för att säga något konstigt. Och det förmedlar 
jag även genom mitt sätt att vara – inte bara genom det som sägs.” 

Så beskriver en av gruppledarna sin uppgift. Hon tillägger:

”Min uppgift är också att leda, strukturera, hålla tiden och sätta ramarna för 
samtalet. Kanske har vi en överenskommelse om att det som sägs i rummet ska 
stanna där, tystnadsplikt. Man håller balansen i samtalet, ser till att vi pratar om 
det vi bestämt och att alla får prata. Och så försöker man inspirera. Men man ska 
inte vara rädd för att det blir tungt eller för svårt.” 

Föra samtalet framåt
Gruppledare funderar:

”Skräcken är ju att det ska bli en tyst grupp, att man inte har planerat tillräckligt. 
Är väl diskussionen igång så brukar det flyta på. Men jag vill gärna ha flera  
grejer i bakfickan. Som backup.” 

”Det gäller att få de tysta mer delaktiga. Ibland får man styra upp den som tar 
nästan allt talutrymme. Man kan låta ordet gå runt mer strukturerat. Man kan 
också göra det tydligt vem som har ordet genom att hon eller han får en boll eller 
talpinne som symbol för att ’Nu talar jag”. 

”Jag ger ofta exempel, typ ’Om du varit i den här situationen, vad skulle du gjort 
då?’ Det finns en risk med öppna frågeställningar att det blir för abstrakt. Man 
behöver något att relatera till.” 

”Det känns bra när man hittat rätt, den springande punkten. Som ledare kan man 
stärka det genom att fånga upp tråden: Det hon sade nu – känner ni igen er i det?”

Talsvårigheter, otydligt eller tyst 
När någon i gruppen har talsvårigheter, använder alternativ kommunikation  
eller talar väldigt tyst – då är det viktigt att man hjälps åt att föra samtalet framåt, 
säger en av gruppledarna i projektet. Ledaren kan till exempel stämma av att alla 
har förstått innan man fortsätter. Ofta finns det någon i gruppen som förstår lite 
bättre, kanske för att man är kompisar sedan tidigare. Det har visat sig att barnen 
och ungdomarna ofta hjälper varandra i sådana situationer, att alla i gruppen tar 
ansvar för samtalet.

”Det kan vara jobbigt för ledaren att försäkra sig om att alla förstått, lite känsligt 
– men det är jobbigare för barnet om de andra inte hör det man vill säga.” 

Bra samtal – bra stämning

Vad betyder det att 
ligga lågt som vuxen?
Det är en konst att 
vara initiativtagande 
och aktiv i processen 
utan att vara styrande 
i innehållet.

”

Ledare för expertgrupp:
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”Vi lät det ta tid och vi samtalsledare var mer aktiva med att ställa 
frågor. Ibland frågade jag rent konkret: Vill någon säga något? Det 
är inte alltid lätt att tolka kroppsspråk och annat.”

Det säger en person som har lett flera samtalsgrupper med gymnasieungdomar. I 
en av grupperna använde fyra av åtta ungdomar alternativ kompletterande kom-
munikation, AKK, istället för talat språk.

”Ungdomarna kommunicerade främst med Bliss och kunde behöva ganska lång 
tid för att formulera sig med hjälp av sin assistent.”

Gles respons kan göra ledaren osäker
”Man får inte vara rädd för tystnaden, men det är svårt eftersom responsen från 
gruppen fungerar som vägledning för samtalsledaren. Gles respons gör att man 
hinner fundera och bli osäker. Det gäller att tro på att det är relevanta frågor och 
försöka hålla kvar vid det.”

En lärdom var att tala med ungdomarna enskilt innan samtalsgruppen började.

”Vi frågade om de tyckte det var okej att vänta med att räcka upp handen innan 
de svarade, tills de formulerat sitt svar färdigt tillsammans med assistenten. Det 
gjorde att samtalen flöt bättre. Det blev lite väl långa väntetider innan och risken 
är då att man tappar tråden. Det kan också skapa irritation och stressa den som 
ska svara.”

Samtal med AKK i korthet
• Var inte rädd för tysta stunder

• Bestäm i förväg hur samtalet ska föras

AKK ger andra utmaningar

Samtalsmatta – när talet inte räcker till
Personalen i en av modellverksamheterna har bland annat använt samtalsmatta 
som kommunikationsverktyg. Samtalsmattan kompletterar det talade språket 
och gör det lättare att förstå vad barnen vill eller inte vill göra när de är i verk-
samheten. Samtalsmattan har också använts i intervjuer om vad som är viktigt att 
veta för barn som kanske ska börja i verksamheten. 

Samtalsmattan används tillsammans med personer som har svårigheter med ta-
let, språket, kommunikationen i övrigt eller koncentrationen. Åsikter och känslor 
förmedlas med hjälp av bilder, så att även barn och unga som behöver kommuni-
kationsstöd kan vara delaktiga i planering och beslut. Bilderna fästs på en vanlig 
dörrmatta med filtliknande yta och samtalsledaren ställer öppna frågor. Mattan 
används i kombination med andra kommunikationssätt. 

Barnexperterna om bra samtalsklimat
”Ärlighet kommer man väldigt långt på. Det är viktigt att man är ärlig och att 
man får förtroende för varandra.”

”Det är skönt när det är ett lite avslappnat möte. En soft stil. Det finns ju vuxna 
som bara sitter spänt och nickar på huvudet. Det är bättre att de sitter precis 
som vanligt och pratar precis som vanligt, att man skrattar lite och att det blir ett 
skönt samtal.” 

”Det behöver inte alltid vara så allvarligt.” 

”Tillit är viktigt, att det man säger verkligen stannar mellan dem som pratar.”

”Jag tycker att vi haft ett bra samtalsklimat. Man har kunnat säga vad man tycker 
och känner. Det är lyhört och tillåtande. Jag skulle inte hålla tillbaka något jag 
ville säga.” 

Bra samtal i korthet
• Som ledare sätter du tonen och håller balansen i samtalet

• Se till att alla får ordet 

• Samtalsmatta – ett enkelt hjälpmedel för kommunikation

• Var mån om att alla hört – och hört rätt

• Ärlighet, tillit och en avspänd stil = viktigt för projektets experter
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Inte bara sitta och prata

Istället för att bara prata kan man rita, fotografera eller skriva  
positiva omdömen om varandra. Det föreslog en av expert
grupperna i projektet.

Kreativa metoder kan vara ett sätt att ta till vara fler förmågor – och göra arbetet 
roligare. Vad kan driva ert arbete framåt? Att göra film tillsammans? Eller roll-
spel? Genom att fokusera både på det visuella och det verbala kan man ge röst åt 
dem som annars inte skulle bli hörda.

”Jag vill göra något, inte bara sitta och lyssna, det blir lite långtråkigt,” säger en 
ung expert.

”Det kan vara kul att vara i en annan lokal någon gång. Man kan bjuda in en 
föreläsare och äta tillsammans efteråt,” tycker en expert.”

Det man skapat finns kvar
De kreativa metoderna har dessutom fördelen att de lämnar spår. Det finns något 
konkret kvar av utvecklingsprocessen – teckningar, skrifter, filmer och foton som 
kan användas till dokumentation och som stöd för minnet. Man kan se tillbaka 
på hur arbetet utvecklades.

Exempel på metoder som använts av modellverksamheterna
• film om verksamheten som görs tillsammans med barn och unga

• filma möten där man samtalat och gjort olika övningar

• ta fram en skrift tillsammans

• bygga innehåll på hemsida

• rollspel om bemötande

• intervjuer och utvärdering av aktiviteter via samtalsmatta

Som vuxen kan man 
bli överraskad och 
hamna på delvis nya 
vägar.

”
Ledare för expertgrupp:
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Det kan hända mycket under expertgruppens möten. Vi kan få nya 
insikter, ny kunskap och ställa oss nya frågor. Hur ska vi fånga det 
till eftervärlden – så vi har nytta av det när verksamheten ska ut
vecklas? Och så vi kan sprida vår kunskap vidare?

I en av modellverksamheterna filmades expertgruppens möten. När ledarna 
sedan tittade på filmen upptäckte de många saker som de inte lagt märke till 
medan mötena pågick, till exempel hur otroligt fokuserade barnen och ung-
domarna var när de lyssnade på varandra. Interaktionen blev tydlig på filmen   
– hur den gick till, vad som hände i gruppen. Ledarna kunde också se hur de 
själva inter agerade med gruppen. 

”Utan filmen hade vi inte sett och hört vad barnen egentligen sade. Och vi vuxna 
ställer ledande frågor – det blir man ju varse när man ser och hör det på filmen.”

Den nackdel som ledarna upplevde var att efterarbetet tog ganska lång tid.

Vad ska visas? Och hur ska dokumentationen användas?
Sättet att dokumentera väljs utifrån målet med utvecklingsarbetet och utifrån 
hur dokumentationen ska användas. Kanske nöjer man sig med att ha kvar det 
färdiga resultatet, till exempel en informationsskrift eller ett delvis nytt innehåll i 
föräldrautbildningen. Eller så dokumenterar man själva grupprocessen för att dra 
lärdomar till kommande samarbetsprojekt. Sättet att dokumentera väljs förstås 
också utifrån vad som är lämpligt i gruppen – vad experterna tycker känns okej. 
Om gruppen har två ledare kan den ena vara mer aktiv i dialogen med barnen 
medan den andra dokumenterar och observerar.

Förankra och sprida erfarenheterna
När arbetet finns dokumenterat är det också lättare att sprida vidare till kollegor, 
chefer, politiker och andra vad man gjort och vad man lärt sig. Modellverksam-
heten i Motala kommer till exempel att presentera barns beskrivningar av kort-
tidshem för kommunens socialnämnd och utbildningsnämnd. Även personal och 
chefer inom sociala resursverksamheten kommer att få ta del av vad barnen och 
ungdomarna kommit fram till. 

Expertgruppen som hör till modellverksamheten BUP i Värmland har samman-
ställt en skrift som ska spridas i verksamheten – ungdomarna ger föräldrar och 
andra vuxna tips om hur de kan vara ett bra stöd. 

Fundera över
• Syftet med dokumentationen – hur ska den användas?

• Hur kan du sprida gruppens erfarenheter? Till vilka?

Dokumentera mera

Det är förstås viktigt vad arbetet har för mål. Och att man inriktar 
sig på det tema man bestämt. Men det kan hända mycket i sam
arbetet mellan barn och vuxna. Hur flexibel kan man vara?

Kanske har vuxna bestämt mål och syfte med utvecklingsarbetet redan innan 
barnen och ungdomarna involverats. Och kanske får gruppledarna lära sig 
mycket nytt när barnen delar med sig av sin kunskap och sina perspektiv. 

Den barn- och ungdomshabilitering som deltog i projektet hade från början 
be stämt sig för att ta reda på hur man bättre kan visa för barn och unga vad en 
habilitering är – vad de kan få för hjälp och hur de kan vara med och bestämma.

”Vi har i stort sett hållit oss till ämnet. Men det visade sig att en het potatis var 
pratet om diagnoser och information om det. Det är ett viktigt område. Vi som 
personal stöter på det dagligen i det här jobbet – detta att föräldrar har svårt att 
berätta för sina barn, kanske inte vågar. Det känner nog barnen också och det är 
särskilt svårt när det gäller kognitiva svårigheter. Det här har upptagit en hel del 
tid och är alltså en mycket viktig fråga för barnen – även om vi inte trodde det 
från början.”

Diskussionen i expertgruppen tog alltså en ny väg, eller breddades åtminstone. 
Gruppledarna hade inte förväntat sig att barnen och ungdomarna skulle vilja 
prata så mycket om sina funktionsnedsättningar. Ungdomarna ville också prata 
om vem som ska berätta om funktionsnedsättningen och på vilket sätt.

Målstyrd – till vilket pris?
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Avtryck i verksamheterna

Förändringsarbete är en långsiktig process – men kan ändå ge ut
delning ganska snabbt. Ibland omedelbart. 

Flera av modellverksamheterna har fått ny kunskap som de kunnat omsätta i 
praktik redan nu. Annat har planerats, men ännu inte genomförts av olika skäl. 
Främst för att det inte är dags än – det kommer att ske efter projektets slut – men 
även för att man stött på hinder i organisationen.

Korttidshemmen har bytt ut aktiviteter – och menyn
Barn och unga på korttidshem i Motala intervjuades för att fånga barns beskriv-
ningar av korttids till framtida informationsmaterial – samtidigt fick persona-
len veta hur barnen upplevde olika aktiviteter i verksamheten. Flera intervjuer 
genomfördes med hjälp av samtalsmatta.

”Arbete med samtalsmatta har gett oss väldigt mycket. Det har blivit tydligare 
vad barnen egentligen tycker. Vi har till exempel lärt oss att barnen inte alls 
tycker så mycket om vissa aktiviteter som vi trott. Nu kan vi välja de aktiviteter 
som barnen och ungdomarna faktiskt vill ha. Och vi jobbar ju med motivation 
som arbetsredskap, så det är viktigt.”

”Vi har också utvärderat maten vi serverar – och låtit barn vara med och göra 
menyer. Det blir inte bara hamburgare.”

Personalen har fått veta fler saker som de inte visste att de skulle fråga efter.

”En kille berättade till exempel att han ville ha med sin egen nalle. Tidigare sov 
han väldigt dåligt när han var på korttids, men sedan han fick ta med sin nalle så 
sover han bra hos oss.”

Det långsiktiga målet med arbetet var alltså att ta fram nytt informationsmaterial, 
men på köpet fick man annan ny kunskap som redan använts. Barn och unga har 
på så sätt fått snabb återkoppling på sin insats – genom nya aktiviteter och anpas-
sad meny. Samtidigt har arbetet med informationsmaterialet fortgått. 

”Vi sammanställer nu det vi fått fram i samtalen med barnen om hur det är att 
vara på korttids. Vi ska jobba med dem som gör broschyrer inom kommunen och 
hoppas också få med några filmer på hemsidan.”

Föräldrautbildning förmedlar ungdomarnas råd
Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Värmland hade som mål att utveckla ut-
bildningsinsatserna till föräldrar vars barn har neuropsykiatriska diagnoser som 
till exempel Aspergers syndrom och ADHD. En expertgrupp av tonåringar har 
diskuterat vad föräldrar behöver veta för att kunna vara bra stöd till sina barn.

Jag tycker faktiskt  
att det är en stor grej, 
ett trendbrott. 
Vi har aldrig gjort det 
här förut så vi byter  
ju faktiskt perspektiv 
på riktigt.  

”

Verksamhetschef:
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värt insatsen, att det lett till någonting.

”Det viktiga är att ungdomarna tycker att det är deras grej, att de verkligen kän-
ner att det här är deras arena. Kan man få till det mer på BUP så vore det härligt.”

Barnhabiliteringen fick tips på konkreta åtgärder
Hur kan vi visa vad barn- och ungdomshabiliteringen gör, så att det blir tydligt 
för barn och unga vad man kan få hjälp med? Det har varit temat för barn- och 
ungdomshabiliteringen i Värmland. Expertgruppen har enats om att det behövs 
flera typer av informations insatser. En idé är att bygga upp en filmbank. Filmer-
na ska handla om olika funktionsnedsättningar och rikta sig till både barn och 
föräldrar. En annan idé är att göra en informationsbroschyr om vad olika yrkes-
grupper på habiliteringen gör och vad som kan hända när man besöker dem. 
Målgruppen är barn och unga som ”kommer nya” till verksamheten.

Gruppen anser att det behövs tipsböcker till personal och föräldrar. Böckerna ska 
bland annat handla om bemötande och att barn och unga ska ha inflytande.

Experterna önskar också få en egen kallelse till möten, i eget brev. Det önskemålet 
har personalen vidarebefordrat till landstinget, som står för ändring av rutiner. 
Åtgärden kan verka enkel att genomföra, men är inte så lätt att få till i praktiken 
beroende på etablerade strukturer inom landstinget.

Habiliteringens expertgrupp valde också att kalla till presskonferens och båda de 
stora tidningarna i Värmland kom, liksom lokalradio och TV. Experterna berät-
tade bland annat hur man får vuxna att lyssna, hur de vill att personal ska vara 
och hur barn och unga kan vara med och bestämma. Experterna förklarade också 
att de vill ha information om sin funktionsnedsättning. 

Enligt barnens och ungdomarnas utvärdering av expertarbetet har de varit med 
och bestämt vad som ska göras med det som gruppen kommit fram till. 

”Vi pratade om det och bestämde ihop, diskuterade och gav förslag som de 
vuxna sedan skrev upp. Alla fick skriva ner vad de tyckte skulle göras på ett  
stort papper.”

Hörselhabiliteringens grupper väljer bilder till hemsidan
Hörselhabilitering Barn och Ungdom, Karolinska, Stockholm har fotograferat 
en fyraårig flicka som kommer till verksamheten tillsammans med sin mamma. 
Fotografierna visar typiska situationer som barnen kan känna igen sig i – kontrol-
lera hörseln, prova ut hörapparat, sitta i väntrummet och träffa läkare, special-
pedagog och logoped. Fyra grupper av barn har valt bland bilderna och berät-
tat vad de vill ha på hemsidan. Det har dels varit barn som redan har kontakt 

”Ungdomarna är klokare än jag tänkte och vet mycket om vad de behöver – och 
vad omgivningen behöver, vad deras föräldrar behöver lära sig. I föräldrautbild-
ningen har vi redan börjat använda det vi lärt oss av experterna. Och föräldrarna 
får ofta en tankeställare.” 

En viktig lärdom är hur viktigt det är för ungdomarna att få handfast vägledning, 
till exempel genom att föräldrar sitter med när man gör sina läxor. Det räcker inte 
med checklistor att gå efter eller att bli igångsatt. Man behöver ha någon bredvid 
sig. Hela tiden.

”Vi vuxna hade inte kunnat tänka ut det här själva. De har ju upplevt hur det är. 
Vi kan bara gissa. Så det går inte lika bra att utveckla verksamheten utan barnen. 
De säger viktiga saker som vi inte förstått förut,” säger en gruppledare.

”Jag tror att vi ska lägga in detta hur barnen upplever sin situation i olika sam-
manhang vid ett av de fem tillfällen vi har för föräldrar.”

Gruppledarna har frågat ungdomarna om de vill medverka och själva berätta  
för föräldrar som går utbildningen, alltså andra barns föräldrar. Ungdomarna  
har ställt sig positiva till det. Ungdomarnas tips har också samlats i en skrift, 
Lyssna på oss – vi vet! Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar 
och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga stöd. 

Dokumentet och gruppens arbete i övrigt ska tas upp på olika möten i verksam-
heten. Det arbetet har redan påbörjats. En av gruppledarna berättar:

”Vi har de här tisdagsmötena då vi delger olika saker till kollegorna, vi uppma-
nar dem att förmedla detta vidare till alla i huset.”

Verksamhetschefen tillägger:

”Vi ska ha det med i styrkortet så klart. Hur följer vi upp det här? Ska vi ha ett 
mål att vi använder det här arbetssättet kring fler processer? Vi har till exempel 
ett projekt kring samverkan mellan elevhälsan och BUP kring psykisk ohälsa och 
där vi ska ta fram en vägledning i bemötandet av barn. Den skulle vi ju vilja ha 
synpunkter på från barn. Det vore jätteintressant.” 

(Ett styrkort är en verksamhetsplan med mål som är möjliga att följa upp).

”Vi skulle vilja skapa en sådan här expertgrupp per år. Det kan vara inom andra 
områden, men i alla fall ha något löpande. Arbetet som gjorts är en bra plattform 
för att arbeta vidare med detta, att fråga barn och unga själva.”

Det är viktigt att sprida kunskap och metoder i verksamheten. Men det är minst 
lika viktigt att återkoppla till de barn och ungdomar som arbetat för att öka del-
aktigheten, påpekar en av gruppledarna. Man behöver få kvitto på att det varit 
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Jag tycker det är  
jätteviktigt att arbetet  
leder till något. 
Varför ska man  
annars göra det? 

Ung expert i projektet:

med verksamheten (4 -5 år samt 7-12 år), dels barn som inte tidigare haft någon 
kontakt med hörselkliniken (6-7 år). Barnen studerade detaljer i bilderna och lade 
märke till andra saker än de vuxna. Barnen tyckte bland annat att det var vik-
tigt med människor på bilderna. De barn som redan hade besökt mottagningen 
kände igen sig och började prata om sina upplevelser. 

”Jag har varit i det där rummet, då hade jag lyssnat. Det sade pip och sådant.”

”Jag har fått sådant i örat för att se hur stora mina öron är.” 

”Mamman ser allvarlig ut. Barn kan bli oroliga.”

När urvalet av bilder är klart kommer förklarande texter att tas fram. Nästa steg 
är att lämna det färdiga bildspelet till IT-ansvarig för godkännande. En tanke är 
att IT-ansvarige kan lägga upp bilderna på hemsidan tillsammans med barnen. 
Sedan planeras återkoppling till de barn som varit med i arbetet.

Hörselhabiliteringen har också samlat in synpunkter från cirka 40 barn och unga 
med hjälp av en enkät. De flesta svaren rör bemötande och miljö:

”Personalen ska vara snälla och glada. De ska prata tydligt. De ska säga ’Hej!’ De 
ska kunna lite teckenspråk.”

”Jag vill gärna ha Oboy när jag sitter i väntrummet.”

”En grupp på Facebook!”

”Jag vill prata om vad det innebär att vara hörselskadad.”

”Det ska inte vara så stelt. Då blir det obehagligt.”

”Personalen ska varva att prata med barn och föräldrar.”

”Ibland pratar de om tråkiga saker.”

”Jag tycker det känns bra på hörselhab.”

”Bra om man vet i förväg vad som ska hända.”

Återkoppling till barnen kommer att ske via en affisch som ska sättas upp i 
väntrummet. Enkäten ska läggas ut på hemsidan efter att ha vidareutvecklats och 
omarbetats för att passa barn i olika åldrar.
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Verksamheter för barn och unga behöver barns och ungas bidrag 
för att utvecklas på bästa sätt. Fler perspektiv ger helt enkelt  
bredare kunskapsbas – ett mer gediget underlag för beslut.

Barnen och ungdomarna har erfarenhet av att få stöd på grund av sin funktions-
nedsättning. De vet också hur det är att vara ung idag. Personal och chefer i 
stödverksamheter har sin yrkeskompetens och de har erfarenhet av att ge stöd till 
barn och unga med funktionsnedsättning. Vi har mycket att lära av varandra.

Flera av modellverksamheterna rapporterar om riktiga aha-upplevelser. Barn 
och ungdomar som personalen känt länge tyckte inte alls så som de vuxna trott. I 
andra fall har personalen fått bekräftat vad som är viktigt för de barn man möter 
– och det har också varit värdefullt. Erfarenheter av det här slaget kan naturligt-
vis påverka de prioriteringar som görs i verksamheter.

Stärker verksamheten – och enskilda personer
I projektet har vi bland annat sett att

• verksamheten får ny kunskap 

• verksamheten får fler perspektiv på det som görs

• barn och unga stärks av att vara delaktiga i utvecklingsarbetet

• utvecklingsarbetet ger barn och personal motiv och motivation att engagera sig

• barn och unga tar lättare till sig viktig information som andra barn valt ut. 

•  expertgrupperna har varit viktiga även för föräldrarna. Det är angeläget att få 
ta del av hur egna och andras barn tänker. Föräldrar har också uppskattat att 
deras barn tillfrågats om att medverka och bidra med sin kompetens – det har 
varit en föräldrastödjande insats i sig.

Ett bidrag till samhällsutvecklingen
En stor skillnad mot traditionella arbetssätt är förstås möjligheten att få även 
barns perspektiv på verksamheter som bärs upp av samhället. Tidigare har det 
till exempel saknats kvinnors perspektiv på olika samhälleliga företeelser. Genom 
historien har fler och fler grupper kunnat bidra till att utveckla det offentliga Sve-
rige. Varje barn för inte med sig barnperspektivet, men varje barn för med sina 
egna erfarenheter. När dessa erfarenheter beaktas kanske vi väljer en inriktning 
som ligger mer i barns intresse. Och, som en av modellverksamheterna påpekar, 

Vad blir bättre när barnen  
och ungdomarna är med?

Vad händer sedan?  
Vad gör vi med det vi lärt oss?
En viktig erfarenhet av projektet är som sagt att barn och unga gärna är med och 
påverkar. Många av experterna tycker att det är viktigt att dela med sig av sina 
erfarenheter och sina synpunkter på den verksamhet de besöker. De vill också att 
arbetet ska leda till en verklig förändring. 

Det kan vara bra att tidigt fundera över:

• Vad ska arbetet leda till?

• Vilka förväntningar har barnen och ungdomarna på resultatet?

•  Kan vi genomföra de förändringar vi siktar mot? 

• Har vi förankring uppåt i organisationen? I kommunen eller landstinget?

• Hur kan vi sprida vår nya kunskap inom verksamheten? 

• Kan vi sprida våra lärdomar till andra aktörer? Vilka? Och hur?

•  Hur kan vi göra barnens och ungdomarnas bidrag synligt och påtagligt, till  
exempel i tryckt material eller på hemsidan? 

•  Ska vi planera in en återträff med expertgruppen för att berätta för barnen och 
ungdomarna vilken inverkan deras kunskap haft på verksamheten?

Styrkort – med mål som kan följas upp
Om utvecklingsarbetet ska ge effekt inom en verksamhet behöver det synlig-
göras, bland annat i dokument som till exempel styrkort. Ett styrkort är en verk-
samhetsplan med mål som är möjliga att följa upp, insatsen ska alltså gå att mäta. 
Det ska vara tydligt vad som ska göras för att nå målen samt hur olika insatser 
ska gå till. Beskriv också gärna varför målet är viktigt. Ett mål kan till exempel 
vara att implementera minst hälften av expertgruppens rekommendationer. Se 
också till att få med ett återrapporteringskrav, det vill säga krav på att rapportera 
hur planen efterlevs. 

Så här berättar en gruppledare i projektet:

”Vi hade en god förankring från första början, chefen var med och man lyfte in 
mål i styrkortet och visade att det här satsar vi på som organisation. Det har sänt 
tydliga signaler. Men vad som händer framåt är en annan fråga. Hur stor plats 
frågorna får – eller om de får någon plats – det är svårt att säga. Det som står i 
styrdokument sänder ju en formell signal, men det borgar ju inte för att vi verk-
ligen förändrar vårt arbetssätt.” 
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Jag har fått en djupare 
syn på vad delaktig-
het är, har fått mer av 
eftertanke än tidigare. 
Jag frågar barnen på 
ett annat sätt nu.

Ledare för expertgrupp:

motivation är ett viktigt arbetsredskap i stödverksamheter riktade till barn och 
unga.

En fråga om trovärdighet
Det är också en fråga om trovärdighet – arbetar verksamheten för barns bästa? 
Hur vet vi det? Hur märks det?

Samhällets stödverksamheter har till uppgift att stärka barn och unga på olika 
sätt – utveckla förmågor, se möjligheter, bistå med hjälpmedel osv. Det handlar 
helt enkelt om att skapa förutsättningar för att barn och unga ska kunna ha en 
bra uppväxt och få möjlighet att utvecklas till självständiga individer. Att kunna 
påverka sin egen situation är viktigt i det sammanhanget. Och att kunna påverka 
situationen för andra barn och unga ger en extra skjuts för självkänslan – det har 
betydelse vad jag gör och vad jag säger. Och jag får ett kvitto på att det är sant.
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”Jag gav mig in i det utan att veta så mycket. Man kan ha intresse och engage-
mang, men förstår inte riktigt vad det i slutändan betyder. När jag ser i back-
spegeln har det varit väldigt mycket mer jobb än jag trodde från början.”

Jag har fått många kloka synpunkter
”Det har varit ett spännande arbete med expertgruppen och jag är jätteglad att 
jag har fått förmånen att träffa så kloka ungdomar.”

”Jag har lärt mig att barn har annan kunskap än vuxna. Barn är unika. Jag kan 
aldrig veta utan jag måste ta reda på vad barn tycker.”

”Det är beundransvärt att barnen och ungdomarna som själva har upplevt svå-
righeterna, dragit så kloka slutsatser som de kan dela med sig av. Jag har redan 
– i flera samtal om liknande bekymmer – börjat dela med mig av klokheterna jag 
hört och det har uppskattats. Det känns igen och man förstår.”

Vad menar vi med delaktighet? 
”Vi försökte att inte ha ett färdigt svar på det, hur det skulle gå till och vad vi 
skulle göra. Vi har brottats med det en del, att fånga vad och hur barn vill vara 
delaktiga.”

”Delaktighet rymmer så många olika tolkningar. Viss delaktighet kan observeras 
av andra, men många andra former av delaktighet är upplevelser. Man kan vara 
med i en grupp utan att känna sig delaktig.”

”Ta sig tid är viktigt för att det ska bli riktig delaktighet. Ofta finns en rutin för 
hur vi kan gå tillväga när vi samtalar. Tillräckligt med tid minskar också risken 
att vi tolkar varandra fel.”

”Om man lyssnar är det också viktigt att det avspeglas i verksamheten, hur den 
utformas. Men det är inte alltid så lätt. Vi har ett ungdomsråd som vi lär oss 
mycket av, men det syns inte konkret och inte direkt i verksamheten. Då är det 
svårt att ge feedback, att visa för ungdomarna att deras arbete är till nytta.”

”Vi får inte forcera delaktigheten. Om till exempel inte samtalsformen passar  
– blir det ingen delaktighet för de barnen då?”

”Delaktighet är ett modeord – men vad menar vi? Egentligen? ”

”Det är ingen quickfix utan en pågående process.”

”Man måste få känna att JAG gjorde skillnad. Det är empowerment.”

Personalens erfarenheter

Här berättar personal som medverkat i projektet.

”Vad överraskade? Alla de saker vi tror att vi är bra på, men som vi lätt mis-
sar. Också hur kompetenta barn är – det är lätt att utesluta dem och missa deras 
kunskap om det är bråttom, man har produktionskrav i verksamheten osv. Jag 
tänker även att det är viktigt för de barn som varit med att de faktiskt också får 
inflytande.”

Ett forum för samtal
”Vi har fått veta mycket i samtalen med barnen – även om sådant vi inte frågat 
efter. Det är som att vi skapat ett forum för samtal.”

”Vi anlitade en skådespelare för att bland annat ha rollspel med ungdomarna. I 
en scen föreställde skådespelaren en taxichaufför som körde alldeles för fort. En 
kort tid senare berättade en flicka att det faktiskt är en av taxichaufförerna som 
inte är särskilt trevlig, som kör alldeles för fort och att barnen tycker det är otäckt 
att åka med honom till verksamheten. Det hade vi inte fått reda på förut.”

Mycket sitter i väggarna
”Hur skulle vi kunna göra det här själva, om vi inte vet vad barnen vill ha? Det 
är ju först när man träffar barnen och ställer frågan som man får veta: Vad har ni 
saknat? Hur skulle ni vilja att det var när ni kom nya hit? Om vi inte får svar eller 
tips av barnen, så är det vi som sätter ramen och styr. I ett sådant här hus sitter 
det mycket i väggarna. ’Så här har vi alltid gjort.’ Man kör på, man blir formad 
även när man kommer hit som ny. Du ärver det som sitter här – på gott och ont.”

Nu funderar jag på vad vi gör – egentligen
”Jag hade aldrig funderat på om barn vet vad en kurator gör. Eller en arbets-
terapeut. Det har aldrig slagit mig innan. Hur mycket vet en tioåring om det?  
Jag har lagt ner kraft på att förklara för föräldrarna – men inte för barnen. Det 
blev tydligt när de sade att de ville ha ett häfte om ’vad ni gör och vad ni kan’. 
Hur ska de kunna veta? Helt nya frågor som jag inte tänkt på tidigare. Och vad 
är en diagnos? Det ingår i mitt jobb – det ordet är vardagsmat för mig, men inte 
för barnen. Det var en ögonöppnare.”

Visste inte vad jag gav mig in på
”Jag skulle ha velat engagera mig mer, läsa på och vara med i alla diskussioner 
– vara med på banan. Det har jag inte hunnit. Jag har heller inte själv frigjort tid, 
det handlar inte bara om att någon annan skulle ha gjort det åt mig.”



Vi vuxna hade inte 
kunnat tänka ut det 
här själva. 
De har ju upplevt  
hur det är – men vi 
kan bara gissa. 

”


